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δ ἀ)γῖ55. ὅδευῖισ, 

Ν » "ἡ --- ὅςο9.-.--ο---.- -- 
Ἐπ- “4. ὶ ' 

ΟΕΓΑΠῚΙ νι τι  κἐΙΌΠΑΠΎ, 

ΒΙΚῊ 5 ΟΕ ΑΚΙΘΤΟΡΗΛΝΕΞΘ, 

ΡΥ 

ν ΟΌΌΕΝ, ΜᾺ 
ΓΠΑΤῈ ΕΕΙΙΠΟΥ͂ ΟΕ ΚΙΝΟ᾽Β ΟΟΙΙΈΕΘΕ, ΘΑΜΒΕΙΠΟΕ; 

ΑΞΘΘΙΒΤΑΝΤ ΜΑΘΤΕΞ ΑΤ ΕὔΟσΒΥ 5.0Η001. 

ΝΕΥΝ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

ἘΔ7ΤΕΡ ΣῸΧ ΤΗ͂Σ ΞΥΝΡΙΟΒ ΟἹ ΤΩ ὙΔΙΓΡΕΚΘΙΖΤΥ δ Α295.5. 

σ᾽ απιθτίσαε : 
ΑΤ ΤΗῈ ὈὑΝΙΨΕΚΘΙΤΥ ΡΕΕΞ5. 

Ξοπῦοι: Ο. 17. Γ(ΙΑΥ̓ ἂνὴ 5ΟΝΘ5, 
ΘΟΑΜΒΕΙΡΟΕ ὈΝΙΝΕΒΘΙΤΥῪ ΡΕΕ55 ΝΔΒΕΗΟΥΘΕ, 

ΑΥ̓Ε ΜΑΕΒΙΑ ΓΑΝΕ. 

1887 

[4] διρλίς γεεγυεά.} 



ΟΑΜΒΒΙΘΘΕ : 

ῬΕΙΧΤΕΡ ΒΥ 0. 5. ΟἿΑΥ͂; 21.Ά.7γ. ΑΝῸ ΒΟΝΒ, 

ΑἹὖ ΤῊ ὈΝΙΨΥΕΒΒΙΤῪ ΡΈΆΠ55. 

ἐλ 2} 5 5: 
τ των, 

“7 

500.12. 87 



ΝΥ ΚΟΘΟΌΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΌΣ, 

ΤῊΕ ΒΙΕ.5 νναϑ δχῃι θα αἱ ἰπ6 οἷἵν ον δία ἴῃ ἴῃς γοαῦ 

414. Τὶ σαϊπθά οὐἱὺ ἴῃς βεοοηα ρϊΖζβ, Απιηεϊρϑίαβ Ὀθίηρ ἢγϑί 

ἢ ΤῊΝ ΟΟΜΑΒΤΑΕ, ΡὨΥΥ ΠΟ Πι5 {χὰ ἢ ΤῊΞ ΜΟΝΟΤΚΟ- 

Ρυβ8. Τῆυβ νὰ 566 ἰῃμδΐῖ δὴ ἱπίεγναὶ οἵ βδενβὴ γϑαῦβ βερδζαίεβ 

ΤΗΕ ΒΙΒΌ5 ἔτοπΊ Ατὐϑίορμαπεϑ᾽ ργεοθάϊηρ ρἷαν, ΤῊΕΞ ΡΕΑΟΕ; 

ΠΟΙ, ἃ5 ἴδΥ δἃ5 ψα Κηον, ἀἸΪ4 ἢ6 να ΔΩ ραν ἀυτίηρ [Π15 

Ιηἴοτνδ!. 
Α πεῖ τονίεν οὗ [ῃ6 σουῖθα οὗ Ἄνεηΐβ ἴῃ αἴξεοθ, 50 85 

ἴο Ὀγηρ ἴῃς Πἰβίουυ ὉΡ ἴο [ῃ6 ϑργίηρ οὗ 414 δηᾶ 5ῃενν {Ππ6 

βίαίβ οἵ Αἰῆθης δἱ [ῃδί {{π|6, δῃᾶ 8 βἰκείςῃῃ οὗ [ῃ6 ρ]δὺ [1156]{, 

Ψ1}} Ῥεβδῖ ρυΐ τιι5 'ἴὴ ἃ ροϑβϑι[ίοη ἴο υπάογβίαπα τ δηα ἴο [ουπη 
ΒΟΠ6 Ἰπαστηθηΐς Δροιΐ 115 5σοορα δηὰ ρίδῃ, σοποθγηϊησ ΜΏΙΟΗ 

1Π6 [Πδοῦ65 ργορουηαδα αὔα θοΐἢ πυπΊοτουβ αηα σοπῆϊοτίηνσ, 

ΤῊ ρΡξδᾶςα σομποϊπαεά ἴῃ 422 Ῥεΐνψε Αἰπθηβ δηᾶ ϑραδτχίαδ, 
(τοῦ ννΪΟἢ 50 της ἢ να5 εχρεοείβά, ὰγπεα ουϊ ἃ αἰδαρροϊηίϊηρ' 
οη6. Μιβίγιβε δπα 1δαϊοιϑυ σοητηπεά. ὙΠΕΙΘ ΕΓΕ βοῖὴθ ΠΟ 

ΒΘ α (ΟΥ̓ νναῦ ; Ἔϑρθοῖδ!ν αἱ Αἴμοηθ ΑἸοιθιαάθθ, ψο ΟὨΪΥ 

νναϊεα ἢϊ5. ορρογίπηϊυ. Απά, ἀδβριῖα οὗ [ῃ6 ΠΟΠΊ]ηΔ] Ἰδάριιο, 
ΠΕγΘ ννγὰβ ἱπάϊγοοῖ ννὰῦ : Αἰμεοηΐϊδηῃ ἰτοορθ ΕΘ ορροββᾷ ἴο ἃ 

Θραγίδη ΘΑΥΓΙΒΟῚ ἴῃ Εριάδιυτγιβ ἴῃ 419. Αἰμπδηΐδη ἰτοορ5 ἴῃ 

41τὃ ἐουρσῃϊ οἡ 1ῃ6 Αὐρῖνε ἰάβ δ Μαηίπε. Ὅὕμῃε ταάποίοῃ 

οὗ 1ῃ6 Τουίδῃ :ϑἰαηα Μεῖοβ δηα [6 πηαββδοῦα οὗ 15 ἸΠΠδὈΙ δ ης5 
νγ»ὰ5 ποῖ ΠΠΚεὶν ἴο 6 ἰογροίίεξη ὈΥ {ΠΕ6ῚΓ ΚΙΠΞΠΊΘη ΟΠ {Π6 τηδὶη- 

ΙἸαηά. Αἰμεηΐδῃ ρίϊάθβ νὰβθ Ῥὲθρδαυίησ ογ. Πεύϑεὶῇ 4 ἤδανΥ 
γα ας οη, οὗ ν ] ἢ 51ΟΠΥ τνὰ5 ἴο Ὀ6 (ῃ6 5.βησ. 

Ἄν 



4 ΣΑΣ ΟΡΟΟΖΖΟΔ 

ΟΥ̓ ἰογεῖσῃ σοπημποϑὲ τἢ6 ΑἰΠπδηϊαη5. μδα Ἰοῆσ ἀρὸ ἢδα δη)- 
ὈΙζοιι5 ἀσθαπηθ5, ἃ5 να ἰθασῃ ἔτου Ρ]υΐαιο ἢ 5 16 οἵ ῬευΟ ὁ 5 

Δ ΠΑ [τῸΠῚ ΟἸΠΟΥ βοιιῖοθ5. ΑἤΊοα ννὰ5 ποί ἴοο ἴαυ [οὐ {πεῖ : ἴΠ6 

στραΐ Ῥῃοθηϊοίδη οἵ (αγίμαρσαε νναὰθ υἱ{ἰπηαίεῖὶγ ἴο Ὀ6 {ΠΕ|15. 

ΑΥβῖορῃαημα5. ὨΙπηβε]ῦ, θη ἰὼ ΤῊΕΞ ΚΝΙΘΗΥΤΒ Πα Ὀϊά5᾽ [Π6 

ΒΔΙΙΞΑΡΈ- 56] 16ὙΥ “σαϑδί ἢϊἰ5. εγε ἴο (αζίπαρθ, βρεεαιν ἰο Ὀ6 δῖ5 

ΟΥ̓ ἢ" (Υ. 174), ΟΥ̓ Ξρεακβ οἵ Ηγυρείθοῖιβ “ δϑἰκίηρ [οσ ἃ μυπαγεά 

{ὙΠ ΓΘΠγ65 ἴο σῸ ἀραϊηδί (δγίπαρε," 15 πὲ τἀ σα] ]ησ νυ ἢ βοῖὴα 

ΟΟΙΉΪΟ ΘΧασσοΥδίοη 5οἤθΙη65 ἰΠαΐ γεσα δοίιδ!]ν (κε οὐ Απὰ 

ΘΙΟΙΥ νὰ ἃ ϑίαρ οἢ ἴῃ6 ψδὺ ἴο Αἴτοδα, οἡ ψῃϊοῦ Αἰμεπβ παά 

Ἰοησ ἀεϑιγεα ἃ ἰοοίϊηρ. ψεϑϑθὶς Πδᾶ Ῥξεὴ ββηΐ ἴο ἰῃδὲ 15ϑ]απᾶ 

Οἢ 56 νε 8] οσοαϑίοηβ, ας ποίπιησ ἱτηρογίαης μα Ῥεθη ἄοηθ6. 

Βαυΐ ἴῃ 416 {πεῖ νγὰθ δὴ ορεηϊηρ ἴοσ ἰπίθίεγεηοθ. Ἐσαϑία 

ΘΠΠΔΥΓΘΙ]6 ἃ ὙΠ ἃ ΠΕΙΡΏΡΟΙΓ ἴονη, 56] ηιι5. ὅ5611ηπ5 τυγποά 

ἴο ϑυύδοιβθ, {Π6 ομιθῖ Ἰοουίδῃ ἴον οὗ {π6 ᾿ἰϑ]απᾶ ; Ἐφραβία, 

Πανιησ 6 θη 1 ἱδασια ψΊ ἢ Τ,ΘΟὨΓ]ΩΪ, ἃ τον νἢ Μψῃϊοἢ ΑἸΠεη5 

δὰ Παά 530Π16 ΠΊΘΠΑΙΥ γο]αίϊοηβ, πον Δ5Ἰεα «αἱά οἵ Αἰῃθῃβ. 

ΑἰΒμδπΐδῃ βῆνουϑ ετα βδεηΐ ἰο Εσαϑβία ἰο 566 μον πιαίζουβ βίοοά, 

ὙΒΕΙΠΕΥ [η6 Ἐρεβίθβαηβ σου] ΡΑΥ ἴογ δὴ Αἰμεηΐδη ἔοτοα ἴἴ 

5εηΐ, ]1δοοϊνεα ΟΥ̓ 1π6 Ἐςραϑίδδηβ 85 1ὸ {πΠῸῚ  ῬΟΨΕΙ πὶ 

να δ], {Π6 δηνουβ Ὀσγουρῃϊς Ῥδοὶς ἃ τεροῦέ ψΏΙΟἢ ἱπαπορα {Π6 

ΔΙΒεηΙδη5. τη ϊαΐθὶν ἴο νοΐε δἰχίυ 5ῃ1ρ05. ΑἸἹοϊθιαάθθ ννὰ5 

ἴογ ἴῃ6 Ἔχρβάϊμίοη ; ΝΊοΙα5 Ορροϑβϑά [1ΐ, αηα, θη 15. Ορροϑιοη 

Δα νγΔΙΏΙησ5. ΜΕΥ νδῖη, 5814 {πὲ 1{ {πον νοι] σὸ ἴο 510 Υ 

ἴΠ6Ὺ πλϑὲ μᾶνα αἵ ἰθβαδί οὴβ Πιηαγεα 5105 δηα ἤνε {πουβαπα 

ΠΟΡΙ 65. ΑἹΙ {Π15 ΟΥἨΧΆ ΤΊΟΙῈ {π6 Ῥθόρὶα δ οὔσα νοῖδα ᾿ἴπὸν 

νΕΓΘ ταδαγν ἴο Ρεΐ 411] {ΠΕῚΓ βϑίγεηρίῃ τηἴο [Π15 αἰζετηρί, ἂαπα ἴο 

Παζαγα 411] οα {ῃη6 ἤτον. ὅε πεεᾶ ποῖ οὐὔῖοῖζα {πΠ6 ψ]βαο πη 

οὗ {Π6 510] Ἐχρθαπίοῃ : [ἢ 15 ΑΞ ἴο ὈΪαπηθ ἴῃ6 [Ο]]Ὺ οἵ 

ναί 45 [δἰ]εα , αὶ 1 νὰ 1 4 11{{|6 οὗἨ ϑυσσθϑϑθ; δηαᾶ 

ὙΤΠυοσγάϊάθθ, ἃ σοθοῦ οὐἹϊς, δι υῖο5 115 ἔα υτα ποῖ 50 τ] ἢ 

ἴο ἃ πιηϑοδ]οι]αίοη αἱ {ἴπΠῸ6 οὐΐδαί 45 ἴο ϑῃουίοοπηηρθ ἴῃ [ῃ6 

ΘΧρϑοιΈοη ἰγοῖὴ {Π6 ΠΑ] Πρατίθα ννᾶὺ ἴῃ ΠΟ ἢ [Π6 που σονοση- 

τηφῃΐ δυρροιίεα [ποϑ6 νῆο ννεύε ἢρῃίϊηρ [οΥΓ {Ππ6πΔ ΔὈτοδα. 

ΝΟΥ ννὰβθ 1ῃ6 βηςῃϑ᾽αϑηὴ ἴογ {πῸ 510 Πα ἢ Θχρθάϊοη «6 πηϊ- 
νεῖβϑαὶ. ὙΠῸ ἀδιηοογδίῖο ρασίυ, ἃ στθαΐῖ τηδ]ουγ, ψ γα ἴον τ; 

απᾶ ΑἸοϊθΙαά65, {Π6ῚΓ ῥγεϑεηῖ Ἰθδάθυ, νγὰβ 15 ΠΠἰ6 δηά δοιὶ], 



ΤῸ ΤῊΝ 81Μ}2. - 
ΝΙοῖαβ δηα 5. {Ο]]οννοῖβ, [Π6 σαυίίοι5. πιοάογαία ραγίν, ννοῦο 
ἀραϊηδὲ ἰἴ. Αραίη, τῆς (ηϊγὰ ραγῖγ, ἴῃς τΠογοιρ ἢ ΟἹ σα ς 5, 

Γογηλϊ 8 0]6. ᾿Ποὰρ ποῖ ΠῸΠΊΟΓΟΙ5, νοῦ ἀραϊηδὲ ἰϊ, Ὀδοδιθα 
πον ννοῦθ ὈΪΓΓΟΥῪ ΠΟΒΌΠ6 τὸ ΑἸοΟΙ θα 65, ἀμ γοδαν ἴο ἄο δηγ- 

τὴς ἴο Ὀγίησ Πἰπὶ ἰηῖο αἰδογοάϊς, Απὰ {πον αἰά υἱεἰπηαίο]ν 

βιισοοοα ἴῃ τουηονὶπρ Ὠϊπ ἔτῸ ΠῚ] ἢΪ5. σομ πη ἴῃ {ΠπῸ6 5:10 ]]Π] Δ ἢ 

δχρϑαϊτοη δηᾶ τοῦ Αἰ οη5 δ] ορ ο ΠΟΥ, 

ΤῊΘ ΡῬγδραγαϊοηβ [ογ ἴΠ6 Θχρραϊοη Παᾶ Ῥοοη σοϊηρ Οοἡ 

ν]ΡΟΤΟΙΒΙΥ ἃΠΔ ΕΘ ΠΟ ΠΟΘΑΙΚ σΟΙΏΡ]ο θα, ἤθη ἃ. 5Ποοὶς 

νὰ5 οίνθῃη ἴο Αἴπθηβ Ὀν “οὔθ οὗ ἴῃς πιοϑβί Ὄχι γδουαϊ ΠαΥῪ ὄνθηΐβ 

ἴῃ ατεοϊδη ἰδίου (ατοῖθ). Οἡ τἢ6 τηοσηϊηρ οὗ Μαγὺ {πῃ 

1π6 Ὀπβῖβ. οἵ ἴῃ. σοά ΗἩδίπηθ5, ΟΠ ννοῖα αἰβιυ θυϊεα 1ῃ σγεαΐ 

ΠΌΤ ΕΒ ἱπγουρ ἢ ἴΠ6 5ίγεεῖβ οὔ Αἰῃθηβ, νεῖ 411} ἔοι ἴο 

Ὦανα Ὀθεη πλατ]αῖθα ἀπγησ ἴπΠ6 πἰσῃς. ὙΠ σΈΠΟΙΆ] ΠΟΙΟΥ͂ 

αἱ ἴη)6 5δούερα νὰ Ὀθεγοηπα ψῆδΐ ψε δῇ ἱπιαρὶηθ; ΜῈ 816 

ποῖ σοῃοοίποα Ποῖα ἴο Ἔχρίαϊη ψἢγ, ἴου Πποιρῇ {Π6 ΑἸΠΘΠΙΔἢ5 

ὉΪαΙτηΘα ἴο ὈῈ πιοβί σοὐά-ἰβαγίησ, {Π6 ΙΓ ΓΟΙΙΡΊΟΠ ΠΊΔΥ 5661 ἴο τ15 

ἃ ἰγεε-η-οαϑ ΟΠ6, δηά {ΠΕῚΓ ΤΠΔηΠΟΥΓ οὗ βρβακίηρ οἵ {ΠῸΕῚὉ 

ἀειτε5. Βιρραπὶ δπα ἱγγανεσεηῖ. Βαϊ [Π6 ἔαδοϊς 15 σεγίαϊη τΠαῖ 
1ΠΕῚ6 νγὰβ [015 σἜησγαὶ ΠΟΥΙΤΟΙ, δηα 8ὴ 1παϊσηδίϊοη ἀραϊηβί {ῃ6 

ὈΠΚΠΟν ΡεΓρείσγαΐϊουβ οὗ ἴη86 ουΐϊασθ. ΤΠΘΓΕ 15 ΠΟΥ [{Π{16 

ἀουδὲ τΠδΐ {Π6 πιὰ] δῖϊοη ννὰ5 ἃ σοηίσχινδησα οἵ ἴΠ6 ΟἹ συ ἢ] 4] 

ΟΙα 05. (ἑταιρίαι) ἴο ταϊη ΑἸοΙ θα ἄθ5. Ῥυιποηῖϊςσιβ, οὴς οὗ {ΠῸῚΓ 

ἀϑοηΐβ, ἀεπουπηοεα Ὠϊη} ἃ5 σα ΠΥ οὗ ἃ ῥγοίΐαπαίἊςοη οὗ {ῃ6 ΕἸει- 

ΒΙΠΙΔὴ Τηγϑίθυιεβ, ὙΠ ΘΟΠΊ6 εν! ἄάθηοθ, δηά 85 ἱπηρ]]σαϊεα ἴῃ 

[η6 τηυτ]δῖοη, πους ενϊάθηοβ δηα ἀρδϊηβί 811 ργο δ Πγ. 

ὙἼΠε56 Ομδῖρεβ Β6 τηοῖ ΨΙ ἢ ἃ ταϑοϊυΐα ἄθηϊδὶ, ψῃῖ ἢ ψψὰς 

[ΘΙ ΡΟΥΔΓΪΥ δοςσερίεα, Δηα Π6 541164 ψ τ {πῸ ἤδεὶ οσ 51. }}Ὺ 

ἴῃ 7υ]γ. ΤΠ 5είηρ οσῃ οὗ {με ἢἤξεϊ ἔου σοπαϊεϑὲ οὗ ἃ πενν 

ΜΟΥ] ἴῃ 1Π6 βουίῃ νγαὰθ ἃ βρη] βρϑοίδο]θ, 8η4 πΊαΥ ἴοι ἃ 

5ῃοσξ {Ππὴ6 Πᾶνα αϊνεσίεα [η6 πη 45 οὗ 86 Αἰ πεηϊδηϑ5 ΠΌτη [ἢ 5 

ΘΊ]ΟΟΙΩΥ 50 Ὀ]6οῖ οὗ {πΠ6 πλα]δῖοη. Βαΐ ΤΠ Ὺ βοοῃ τἝουθά ἴο 

1. Ιηνεβιίϊσαϊίίοη γεηΐ οἡ ; εν ἄάθηςς ννὰ5 ἐουΠποουηϊησ ; ΤΠΔΗΥ 
ΕΓ δοσιι5εά, σοπάεξιηηθά, δηᾶ ρευΐ ἴο ἀδαίῃ. Νὲεν σμάῖρεβ, 

1 ποΐ οἵ ρὈδγίοἱραίίοη ἴῃ {Π6 βδούιεσα ἀσαϊηδί Ἡ ΥΠη65, γεῖ οὗ 

οἴμεσ ἱπηρὶεῖγ, σγεῦθ ΠΟΥ ὈΤουρΡῃϊ ἀραϊηδί ΑἸ. θίαάεθ. Τῇῃε 

ΘΔ ἴδῃ ΘΆ]]ΟΥ Μὰ5 δοηΐ ἴο οὐάδξι. ΠῚ Ὀδοὶς ἴο βίδῃηα δ 



6 ΤΝΖΑΟΘΘΓΥΩΖΟΝ 

{π|4]. Βεῖπρ Δ] οννεα το γείαση ἢ 5 οὐ ν6556], ἢ6 δβοαρϑά 
αἱ ΤὮΛΠΙ: ἴῃ [1ἰ]ν, δηα ννὰβ αἰϊζεγνναγάς τεοεινεά δὲ ϑρϑδτζίδ, 

ὙΏΠΘγα Π6 Ὀείγαγεα {πΠ6 ρ᾽δαηβ οἵ Αἴπδηβ ἴο ΠΕΙΓ ΘῃΈΠ165, δηά 
ααἀνιδεα {Ππ6πὶ ΙΓ σασοθβ5. Δ ΠΕΩ ΠΙῚ5 ΘθοᾶρῈ νγὰβ Κπόον Π6 

ννᾷ5 σοῃ ἀδπΠΊη64 ἴο ἀθδίῃ. 

ΘΌΘΙ ψὰ5 [ῃ6 5βίαίβ οἵ [ηϊηρβ δ Αἴπεηβ. Ὑῇῃα ραν οὗ ΤῊΕΒ 

ΒΙΒΌΒ ννὰβ ὄθχῃι 64 ἴῃ {Π6 ϑρτίηρ οὗ 414, ἀουθ11655 δου [Π6 

βεπάϊησ οὗ ἴῃ ϑδ]διηϊηϊα, Ὀπΐ ΡῬΥΟΡΑΌΪΥ Ὀείογα Ποὺ τεΐϊατη, δηά 

αἰτηοϑί συ ]ν είοτα ΑἸοΙ Ια ἰγεαβθοὴ οοι]α ἤᾶνα Ὀξδεη 

Κηοννῃ. [πάρφρά, {πΠ6 σοπηθαν πλιϑδὲ πανα Ὀδθη ςοποεινδά δηά 

νἰγίαα!νγ βηϊϑμεα Ῥείογε εἰἴπεῦ οἵ {πε56 ἰαϑί ενεηΐβ, 1 ποί 

Ὀεδίοτε 1ῃ6 ϑϑηάϊησ οὐ {πΠ6 ϑδίδηληΐϊα, ἴο ΠΟ {πεῦα 15 (ἢ 
ν. 148) ἃ τηδηϊίοϑδί δ] ϑίοη. Τὴ σΈΠΕΙΔΙ τἀ ΡΕΓ δὲ Αἰ μθη5 

πλαδὲ ἤᾶνα Ὀθοη {πῸ τανοῦβα οἵ σἤδεγμι. ὙὍΤηε αἴαιγ οὗ 16 

Ἡδεγτηδο, ἃ γεῖ πηϑοϊνβά οηϊρτηα ἴο {πΠ6 Αἰμεηίδηβ. Πα σδιιβεα 
ἃ. ΘΘΠΕΙΔΙ σοοση. 1ῃ6 ΠΙΡῚ ΠορεῈ5 ψ ἢ ψ ΒΟ πον. πὰ 

δηἰετοα οὐ {πὸ 510 1]Π1}8ῃ σα’ ρα ΙΡ ἢ ὙνΕΓῈ ΠΟΥ Βοπηθννηδΐ ἀαβῃεᾶ : 

ΑἸοεϊΡΙαάθβ, ῆο ψὰ5 ἴο 6 {πε 116 οἵ ἴΠ6 βοῆεπιθ, 1 ποῖ γεῖ 
Κπονῃ ἰο Ὀ6 δἱίορεϊῃεσ Ἰοϑδί ἴο ἴἴ, νγὰβ δ 411] δνεηΐβ δοσιβθά 

απα πΠάΕΥ ἃ οἷουά, δηά ποὶ ΠΚοὶγ ἴο Ἔβϑοᾶρα ἴῃ 6 το] Δ ]Οῃ5 

οὗ Π5 ἘΠ 6 1165. 

Ηδνίηρ τον εννβα ποὺ {ΠπΠῸ ἐνεηίβ δηα [βε]ηρϑα [ἢ {Π6 τηϊάϑε 

οὗ ψῃϊοῃ Αὐϑίορμδηθα ψτοίθ, 1θῖ 5 566 ψηδί ἢ6 δοίμπδ!]ν αἀϊὰ 
νυ, ὈΥ σινιηρ ἃ βκείςῃ οἵ ἢΪϊ5 ρῖαυ. 

Τνο Αἰπῃφδηΐϊδηβ, Ρεϊϑιπείδογιβ δηπα Ἐπεὶριθϑ, ψεαῖν οἵ 

16 {του Ὁ]65 οὗ {ΠΕ ῚΓ σοπηίΐίτγγυ, ἀθίθυσηπα ἴο απηϊσγαίθ. ἀαὐϊάρα 

Ὀν ἃ Υτάνθῃ δηά ἃ Ἰδοϊζκάανν, [Π 6 Ὺὺ σοπῆβ ἴο ἘΡορβ ῃ6 Ποοροα. 

Ης τεοοϊηπηθηθ βανεῖαὶ ϑηπρ ΠοΙη65, Ραΐ 411] δ΄6 1 5ο1ὴ8 

ννΔΥ ΟὈ]ΘοςΙο 416. ὙΠΘη ἰ{ δίγκο5 Ῥεϊβιπῃείδεγιιβ ἰῃδὶ Βιγά- 

Ιαηα 11561{ 15 1ῃ6 ρΐαςθβ, ἴπΠθὺῪ Μ1} [ουπα ἃ οἱἵν ἴποσθ. ἘΡορϑβ 

1ῖ5. ἀα!Πσῃίςδα ; [Π6 Ὀϊγάβ. αῇε οδ]]θα 1πΐο σοαποῖ Δ η4, [Πουρἢ 

αἱ Πύβί {Π6γὺ αἰβίγαϑί {πε ὶγΓ πδίαγαὶ εποιην---τηδη, ΠΏΔΠΥ σοηβθηΐ 

ἴο Ποαὺ ἴῃ6 ῥΙδη, ἀπ αὔῇ σοηνιησεβα οὗ 115 δἀναηΐαρθϑ. Α οἱ(Υ 

15 ἴο Ῥ6 πη; [πΠ6 ὈΙΓάσ5 αἴ ἴο γϑοονοῦ αἄϊνηθ Ποηουτθ. Ρεὶ- 

ϑἰποίδογιιϑβ 15 ἴο 6 {ῃ6 ἢραά δηά Ἴοηίσχινευ ; [ῃ6 Ὀϊγάβ δύ ἴο 

ννοῦὶς ἀπάρυ πη. ΤΠ15 Ῥεϊηρ βϑίιςα, Ῥεϊϑιποίδοσιϑ απαᾶ Ἐπ|:|- 
Ρ᾽ἀο5 γϑῖγο ἴο θ6 ῬΥΟΡΟΙΥ ννἱηροα [ΟΥ̓ {ΠΕ ῚΓ ἴαϑκκ. 



ΤῸ ΤΗΣ 8125. ; 
[ἡ 16 Ῥαγαθαβὶβ (ῃς Βίγὰ ΟΠ οτι5. σῖνα ἃ Ἰοροηάαγν δοσοιηηϊ 

οὔ ἴῃς θοσίηηϊηρ οὗ ἴῃ ννου]ά, ργονίηρσ {Π6 δηταϊν οὐ τὴς ἷγὰ 5 

δΔηα {Π6ῚΓ ΒῈΡΥΓΘΠΊΘ π56ΓᾺ]Π 655, 

ΤῊ ὕννο {τἰοη5 γοίαση υυὐἱησοᾶ; ἃ ΠΑΠΊΘ ἴ5 χοᾶ οἡ ἴου {Π6 
οἷζν, ΟἸοια-σποἸκοο- απ. ἘλιοΙρίάθς 15 τΠθη βοηΐ ἴο βιρουηίοηα 

{η6 ὈΌ]]Π 65, 16 Ῥοιβιποίαθγιιβ, νυ (η6 ΟΠοΥι5. δηα ἃ ῥυϊθβί, 

ΡΟΓΓΟΥΤῚ5 ᾿ΠαῸΡΊ ΓΑ] βδουϊῆοοθ, ὍΤΠη6 [απλθ οἵ {Π6 πεν βθι]οηθηΐ 

4αοΚΙν βρύθαάβ. Α ρΡοεξῖ, ἃ βοοίῃβαυθι, ἃ βϑ'ϑοιηθίουι, ἃ ν᾽ βι την 

ἱπϑρθοΐου, ἃ ἄθοῦθο- 56 1160, 411} ΔΡΡΙῪ ἴου δαπλβϑίοη ; δηᾶ δύθ 8]} 

τοαβοά, ἃ5 θεῖπσ [πὲ ἴῃς Κα οὗ ρϑύβοῃβ ψΠΟΠΊ Ραἰβι Ποίδοσιιβ 

οτηϊσταϊοα το θὲ τὰ οἵ, Ῥεϊβι ῃοΐδοχιιβ [Π6ῃ τοίγαθ ἴο Πη]5ῃ [Π6 

58 ΟΥ ῇς65, 
Ι͂ἢ ἃ βεοοηὰ Ραγαβαβὶβ {πΠ6 Ὁβοῦτϑβ ἀσαΐῃ ργαϊβε Ὀϊγὰ Πρ, αηὰ 

ΘΧῸΪΠΕ [ἢ δητ οὶ ραίίοη οὗ {Π6ῚΓ Ππανν ΠΟΠΟΙΓΒ. 

Οηἡ Ῥειϑι ῃοίδοσιιϑ᾽ σαί τη ἃ ΤΠ ΘϑθησοΥ ΓΟροτίβ {πΠ6 Ὀυ]Π]άϊησ 

οὗ ἃ τηρηϊποθηΐ οἰζγ, Δποῖμοσ ΒΑΡΎ ]Οη, πηοϑδὲ ΠΠΊΟΥΟ 5]Υ ἀε- 

Βου 64, ἴΠροη ἢἰ5 Π6615 ἃ βεσοῃᾶ πΊθββϑεηροῦ ταροτίβ ἴΠ6 ᾿ηΐγι- 

βίοῃ οὗ ἃ ἀδιίν; 1 τὰτς}η5 ουξδξι ἴο Ὀ6 [τ|5, ΨῆΟ 15 βοοῆξα αδἱ δπά 

βεηΐ Ῥδοῖκ το Ζειβ. ὙΠΘὴ ἃ πείαὶα ἤΠΌσῃ τηοτία]5 Ὀσησθ ψνογά 

οὗ 1Π6 Ἐπιμυβίαϑηη ἔογ [ῃ6 ἢδνν ΟἸΤΥ : οὐονγάθ δύ σοῃηησ; 8]] 

νου] ἕαϊη θῈ ὈΙΓάβ ; ψὶησθ ΜΠ] ΡῈ νναηϊςά. Ῥειϑι ῃείδειιβ 15 

Ε6414] ἴο {Π6 οσοαβίοῃ, δηά σείβ ἔδβδαίμεοιβ οὗ 411 Κιπᾶάβ. ὙΤηδ ἢγϑβί 

οαπαϊάαδϊε 15 ἃ νου Ο Πδ5 Πεδζά {ῃδὲ πηα] γθαίίησ ἃ δίῃ υ 15 

4αϊΐα τσ ἴῃ ὈΙΓά Ια. Ηδ 15 δεῖ τὶσῃξ οἡ [815 ροϊηΐ ; βι(βα ουΐ 

85 ἃ ΠΟΟΚ, δηά βεπηΐ ἴο δἱἷγΓ' 15 ΡΡΏΔΟΙΓΥ ΟἹ 15 σου Γν}5 ἴοαϑ. 

Νεχί σοιηθβ (ηδϑίαβ, ἃ αἰ Πυσαηηδθῖς ροϑῖ, ΠΟ νναηΐβ ἸΠ95 ΤΟΥ 

γεῖ ΠΡ οΥ ἢϊρηῖβ οὗ ϑοηρ. Ηδξ 15 θεδίΐβη οὔ. ὙΠ6η δῃ ἱπίοΥΠΊΘΥ, 
ὙΟ τείιβ65 ἴο θ6 σοηνετίβα ἴο δὴ μοπδϑβίε {γά6, δηα 15  ηΙρροά 

οὔ. Ῥεϊβιῃείδεγυβ δηᾶ ἢ15 ἐβαδαίῃουβ σαίϊτα Του ἀν 116, δηα (ἢ6 

ΟΠ 5, ᾿η ἃ 5ῃοσέ ᾿πτευ]πᾶθ, βδίγιζα Ο]εοηγτηι5 δηα Οτδβίαβ. 

Οη Ῥεϊβιποίδογιβ᾽ γεΐῖαση, ΡΥ ΘίΠ6 5 σΟΠΊΘ5 ΤΌῸΠΗΙηΡ [ἢ ἴο 

τεροσέ ἴπ6 δ᾽αύτη οὗ ἴπΠ6 σοάβ δηα {Π6ῚΓ ΔΡΡΥΟ ΟΠ ΠΡ ΕΠΊΡΑσβΥ: 
Π6 δάνιϑεβ {ῃ6 Ὀϊγάς ποΐ ἰο Ῥαΐθ {πε ῚΓ οἱδίπηβ, θαξ ἴο βίδπα ουζ 

ρου ΥθσονεΥΥ οὗ {ΠΕ τισῃί] σονεγεισηίυ. ΤΠ15 ἘΠ Ρασϑυ (δου 
δι 5ῃοτί σμπουῖς 1πίθυ!46) ἀρρεαῦβ. Ροβεϊάοῃ, Ἠδγου]οβ, δπά 
Ταθ4}1ι5 (6 Ῥαγρατίαη ἀεϊν), ἀτα [ῃ6 δπιραββδάοτβ. Ὀεϊβίῃθ- 
ἴδογιι5 ἀδιηδη 5 (ῃ6 γεϑτογαίίοη οὗ βονεγεισηΐυ ἴο [8 ὈΪΓά5, ἀπά 



8 ΤΥΤΝΟΡΟΖΖΟΔΝ 

Βαϑῖϊθα ἂ5 νι ἴοσῦ Πἰτηβοῖ, Ηδγο]ε65, ἔοσ νομῇ ΡοΙβϑι πϑίδϑσιβ 

ΔΏΡΊ65 {του ρ Πἰ5. β] υϊοηΥ, βαϑ]Ὺ οῖνεθ ἴῃ. ΤΥ 4115, ΠΟ 

οδπ ΠΑΓΑΙΥ 5ΡΘδΚ, ἰ5 τῆδάδ ουΐ ἴο ἀο {π6 58πι6 ; δηά Ῥοβείάοῃ 15 

1ηπ|5 ουϊτοιοα, ΤΉΘΥ 811 ἀερατγὶ ἴοσ ποάνθῃ ἴο διτδηρα ρΑγ ΓΟ α] Δ 5 

δΔηά ἴο ἐεῖοἢ {π6 ὈΓΙάΘ6. 
ΑἴεΥ ἃ τϊγά ᾿ἱπιευῖαάς οὗ ἴπ6 ΟΠοΥι5, ἃ ΠΊΘΒΘΘΏΡΟΥ ΤΟΡΟΥΐ5 

1ῃ6 ἀρρίοδοῃ οἵ Ὀγίάθ δπά Ὀγιἀθργοοπι ἴῃ βρεημάουγ, ἀηα 64}}5 

ὉρΡΟΠ ἴΠ6 ΟΠΒοΙ5 ἔογ ἃ βοηρ οὗ νεϊσοσηθ. ΔΊ [Π15 Ῥεϊβίμε- 

ἴδογιι5. Ὀἰγάϑβ, δηά 411 σοὸ ουζξ ἴο σε] ε ταί της ννεααϊηρ-οαβί. 

Απά που, αἴζεσ {Π15 ϑκείοῃ!. οἵ {πΠ6 ραν, ψμαὶ δῖα ννὲ ἴο 

Ῥεϊίενα οὗ 115 βοορε δπά ρίδῃη Ηδβ ἴἴ δῃὴγ οὔἣβ ᾿ϑδάϊηρ δ]Πη|--- 
ΡΟΙΠΙσΑ], το] ρίοιιβ, οὐ οἰ μεύνιβα ῦ ε σδῇ φεγίδίη]ν 54 οὗ 

ΑὙβίορῃδηδβ᾽. ργανίοιβ ΡΙαγβ ἰμαΐ ἴπὸν παν εδοῦ ἃ το] ΕΘ Ό]Ὺ 

6 }} ἀεἤπεα σμαΐδοΐθῦ δηὰ σοορθ. Τὴ6 ΑΟΗΔΈΝΙΑΝΒ ΟΡΡΟΒ565 

1η6 νναΐ, ΤῊΕ ΚΝΙΟΘΗΤΊΒ 15 ἀραϊηϑί (Ιβοη, ΤῊΞ (Ὁ οῦ 5 δραϊηβί 

ϑοοταίεβ, ΤῊΒΞ ΔΑΒΡΒ δραϊηβί Π|σιοιβῆθϑθθ, ΤῊΞ ῬΕΑΟΘΕ 15 ἃ 

ἸπΌΠαπηΐ ννεϊσοσὴς ἴο {ΠπΠ6 ρξᾶςα ͵υ5ῖ σοποϊπάβα. 1 ΤῊΕΒ ΒΙΒΌΒ 

4150 Πδ5 50 ἢ 5ς0ρ6, Ννῆδί 15 19 

ΑΡοιυς {15 {πεῖε μᾶ5 Ῥεθ της ἢ σοηίγονεΥϑυ δηοηρσ {Π6 

(εγγδη οὐϊἶο5. ϑἄνεγη Ρεσδῃ 1 ὈῪ Πῖ5 ᾿ΠσΈΠΙΟΙ5. Ε558 0 ΠΘΔΙΥ 

ΠΑ] ἃ σϑηίαυυ δίησθ. [Ι͂Ὼ 15 νίεν ΤῊΞ ΒΙΕΡΒ 15 ἃ Κιπᾶ οἵ 
ΔΙΙΘΟΌΥΥ ἴο ἀϊδϑαδᾶς {πῸὸ ΑἸ Ποηἰδη5 ΠῸΠπ] [Π6 510 1]Π]1Δῃ Ἐχρθάπ οι 

ὈΥ εχροβίηρ 115 {01]1γ. ὙΠῈ ὈΪΓγάβ5 αὐ ἴῃ6. Αἰπϑηΐϊδηβ; (ἰουά- 

σας Κοο-η4 {ΠΕ6ῚΓ ν᾽ 5! ΟΠΔΥῪ ἘΠΊΡΙΓΘ; {Π6 Ρ]ΔΠ ΠΕ 5 οὗ 1 δ΄δ σεύ- 

ταῖη Ρο]ἰοϊαη5 δἀηα ογαΐουβ ; Ρειβι μεΐδογῃϑβ 15 ΑἸοϊ δα θα ἢ ἃ 
ἄδϑῃ οἵ ἀοῖρίαβ; Επεὶριάθβ ἃ οζεάμπ]οιβ ἄπρε; ἘΡορϑβ, {Π6 

οτεϑίβα Ποορος, 15 [μδιηδοῆι5, ρτουηϊηθηΐ αἵ {Π6 Ὀεριπηϊηρ οὗ 

16 51. ]Π]|4η οχροάϊεοη; ἴῃ σοάβ ἀύα ἴΠ6 1,δοβάδθιηοηΐδῃβ, ἴο 

Ὀς βυγγοιηάεά ἴῃ ἴῃς Ῥεϊοροηπαβα δηά βἰαγνϑά οί. 

ΤῊΪ5 ἱμθοῖν ϑνευῃ ϑυρροζίβα ν ἢ 50 τς ἢ ̓δαγηΐϊησ δηᾷ 

γοϑθάσοῃ ἰπαΐ ἰ ψοη τηϑην ΔαπΠογθηΐβ; απ 1 15 ααϊ6 ΡΟΒΒ1Ό]6, 
ΔΠηα Ἔνϑη ῬγόΡΌ]6, Ππαΐ βουὴ οὗ {Π6 γἜβθπΊ ] ησ65 Δ πα Δ]] 5] 005 
ψΏΙΟἢ ϑνογηῃ ἢπάϑ δῖα τε]. Βαΐ ἴ πὰ5 πον θξθη δραπαοηθα 

ὈΥ τηοϑβί βϑομοϊαῦϑ; ἴοσ, θη ἸοοΚαά δἱ δ5 ἃ ψἜΟ]6, ἴζ νν}}} ηοΐ 

οἰαπᾷ. Τῆς Βιγά-οἱγ Τουπαςα ἴῃ ἴῃ6 ρΡΙαν νΊἢ σοιηρ]εΐα 5πο- 

(655, ἃ οἰ ἴο νοι 15 βίνθη 81} [δὶ ΑὙὐβίορῃδη 65 (845 ΤηΔῪ Ὀ6Ὲ 

Ρ᾽αΙ ΠΥ ρτονοά) τΠουρπϊ βοοα, δηὰ ἱτοπὶ Ὑ ὨΙΟἢ 15 οχοϊπάρα ἃ]} 



7Ὸ ΤῊΣ 2112. 9 
ταὶ πὸ τπουσῃς Ῥαά, Μείοῃ, ΠΠπρτοι5η 655, αἰ ἘΠ να 155, σγοο- 
Ρμδηΐβ ἴο ν]ϊ :---ἰ 5. ΟἰτΥ σαηηοΐ Ὀ6 ΠοΙΪὰ ἀρ Ὀγ 1η6 Ροοῖ ἃ5 ἃ 

νναγηΐησ, Δηἃ ἃ5 ἃ (ον ἴο Ὀ6. ανοϊάθά, Τὴ δπυάϊθηος σου]ά 

ΠΟνΟΥ Πᾶν σιιοϑϑοα 0 ἢ ἃ τ 4]ο, πΠαα της ἀγαπγαίδε τηθδηΐ ἴΐ 
50; ἃπά 90} τὶ α]ο5. νοῦ ποῖ ἴῃ ΠῚ5 ΨαΥ, [ῸὉΓ ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ ΟἸΠΘΥ 

ΡΙαΥ οὗ Αὐἱβίορῃαποβ {Π6 50ορῈ δηᾷᾶ Ὀφδυίηρ, 50 [αγ ἂἃ5 {Π6Ὶς6 15 
ΟἿ6, 5 ποῖ τοοοῃαϊία θὰ ρουίθουν ρῥ]αΐη. 

Νοῦ, ᾿ἰπμά θεά, 15 1 ΠΠἸΚΟΙν 1Παΐ Αὐβίορῃδηθϑ νου] σἤοοϑβο [ἢϊς 

ΠΟΘ ηΐ ΤΟΥ Δ5541}}1πρ [Π6. 51Ο0]Π Δ Θχρράϊτοη, Τὴ δηςΠιι5145}1 
ἴογ ἰἴὰ μΠαὰ Ὀθθὴ δηᾶ 511} ννὰβ (ἢ βρὶΐβς οὗ 1ῃΠ6 αὔαὶγ οὗ ἴΠ6 

Ἠ ΘΥΠΊΔ6) 50 σύϑαΐ {πα ἢ6 νουἹα ΠαγάΪν τὰῃ σοιηΐοῦ ἴο 1. Ης 

ὙνΘηΐ ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ 1655 Ψ] [Π6 {1Π|65, ΟΥ̓ ΜΝ] ἃ σοηϑι ἀθγα Ὁ] 6. ΡαΙίγ. 

ΗΙβ5 νίθννβ, πο ἀοιθῖ, δά ΠυΠΊΘΓΟΙΙ5. ϑυραί ἢ] Ζεῖ5 ἢ ΤῊΝ 

ἈΘΗΑΚΝΙΑΝΘ, ΚΝΙΘΗΤΞΒ, ΓΙ 5, αηα ΝΑΘΡΒ. [ἴῃ ΤῊΕ ΡΕΑΟΕ 

ἢς Ὀπῖ βδοπμοβά ἴῃ6 σϑῆδσαὶ ἔθοιησ, Απᾶ πον (Π6 ορροηῃεηΐβ οὗ 

1ῃ6 5101] 18 ΒΟ Π6ΠῚ6 ὙΡΕΙΕ ἃ 5Π14}] ρασίυ γερτεβεηίεα Ὁ ΝΙΊοῖαβ 

Δηα 1ῃ6 διϊβίοογαϊὶς ραγίν, δηθηϊο5 ἴο {Π15 βομοπλα σΠΙΘἢγ Ὀε- 

σᾶιι56 ΘΠ ΘΠΊ165. ἴο ΑἸοΙθΙδάθθ. ἍΜ {Π656 ἰαδὲ Αὐιβίορῃδηθβ 

νοι] ποῖ δάθ: ἢὶβ ἤεῖο, οὔ Ὀεϊηρσ σμαῖρεα νι ἃ ]5ἢ του 

ΑΥϊβίοογδαου (ν. 125), ἄθοϊαγεβ {Παὶ ἢ6 δροπ)παίεβ {Π6 ΝΕΥΥ ὩΔΙΠ6 

1 δὴ ᾿παϊνι άπ] Ατὶβιοογαίθϑ. Νοὺῦ ψου]ᾶ ἢς, {Ππουρ ἢ Π6 ΤηΔΥ 

Πᾶνα 5ῃαδγθά 1ῃ 501Π16 τη θαβιτ6 ἴΠ6 σδαίοι5 ἔθατβ οἱ ΝΊΟΙ 5, Γαῖβ6 

Ηἰβ νοΐϊςβ 1.5616 5510 δραϊηϑδί 1ῃ6 δχρεαϊοη ν ΠΟ Πα ΔἸγοδαῦ 

ΘΌΠ6. 

ε πῆᾶν ἴπεη αἰ 5ηη155 να 5 5101 ]Π14ῃ Δ] σοῦγ. ἅνε τηδΥ 

οπηϊε της 1Πεουῖοβ οὗ 5οπὶα (ογπΊδῃ οὐ ἶο5. δου ΡΒ] ΟΞορΗΪς 

Ἰοβϑοῦϑβ, ΠΟ ΠΟΥ ΠΊΑΥ αν ἔουπηα Ροββι0]6 ἴο δχίγασί ἔχου 

Ατὐιβίορμδηθβ, ας νὨ]Οἢ 1 15 ΠΡΟ ΟΒ51016 Αὐιϑίορῃδηεβ σαῃ ἤᾶνα 

τηδδηΐ ἴο Ὀ6 ἴπεσα. Κα. Ο, Μύπογ {Π1ηκ5 [Π6 ΡΙΑΥ ἃ βρεπεγαὶ 

5ΒΔΓΠΓ6 οἡ ΑἰΠΕηΐδη ἔχιν !ν. ΘΟὮ]ΕσΟ] σοηϑι ἀδγεα ᾿ξ ΤΊΘ͵ΕΙΥ ἃ 

“1 ιϑί5Ρ 16], [1]] οὗ ᾿πηασὶ παίοη δηα {Π6 τηδύνθ]]οι5, ἢ δηλ 5] ησ 

ἴοῦσῆθβ δἵ Ἔνεῖν πησ, Ὀὰΐ ἢ πὸ Ρδγίου]αγ οὈ]θοί. 

Αραϊηβί [815 πδυΐγα] Πθοσῦν, ΜΠ Οἢ θη θ5 Δ βρθοΐδὶ οὈ]εοῖ, 

Κόσμϊν σοπίεπαάβ τΠαΐ {ΠῸ ΔηΔΙΟΡῪ ἔπ ΟἸΠΘΥΓ Ρ]αυϑ5 ἔογοθβ τι5 ἴο 

Ῥεϊενα {μαΐ Αὐὶβίορμδηθβ ϑυσῃρδίῃιζθθ ἢ ἴΠοσα Ποῖ ἢς 
ΤΑ ΚΕ5 ν]Ἱοϊοσίοιιβ, 1.6. ἢ Ῥαϊβι πείδοσιιβ δηᾷ {ῃε Βιγάβς; δπὰ 
τὴι5 Κόση]ν ἰ5 αἰσθοῦν Ορροββά ἴο ϑἴνεγη, ννῆο τηδῖτος {Π6Π ἃ 
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νναυ πίη ἘΧΑΙΊΡΙ6 οὗ ἴον. ὙΤΠα ροεῖ τηθδηβ, ἴῃ ΚΚὄς] ν᾽ 5. νῖεν, 

ἴο Τοσου ΘΠ ἃ “πον ΑἸΠΕη5, ἀδϑραϊσιησ οἵ ἴμ6 οἹά ; δπά τῃ8 

ὙὦῥΡ6 οὗ {15 ΠῈ ρίαςθϑβ ἴῃ {π6 αἷτ. [11 15 ἴο Ὀ6 ἃ ἀβθιηοούδου, θὰϊ 

γεῖ ἰο μανε ἃ πεδά: ἃ Ῥεγίοιθαη ἀθπηοοζδου. ἀπὰ τῃς μεδὰ 

ΓοοοιηπηΠ6α οὐ Πἰπίθα αἵ (1η βριῖα οὗ ἢὶβ θείη θη ἀηάοΓ 

δοσιβαίίοη, ἱζ ποῖ αἰγεδάν σοηάεθιηπθα) 15 ΑἸοϊ θ᾽ δάθβ. [Ι͂}ὴ ενὶ- 

ἄξηςςβ οὗ ἴπ6 ἔανουγ βΒῆθννη ὈΥ Αὐ᾽βϑίορμδῃδϑβ ἴο ΑἸο θ᾽ δάθ5 Ἔνθῃ 

Ιαΐογ {παπ {Π15 ΚῦςμΙν δἄάπσεβ [Π6 νεῖβεβ ἴθ ΤῊΘ ΕἼΟΘΒ 1431 

-- 2, γε οὐρῃΐ ποῖ ἴο σξᾶῦ ἃ [Ἰοη᾽5 σα}, Ἀαΐ, 1 σα ὈῈ τεαγαϑά, 

ΘΕ ΌΤΩΙ ἴο Π15 νναυϑ58.᾽ ἐ 

σοι ΟΡΡΟΒΚ65 [Π15 νίδνν, {π|πἸηρ [Π6 5σοορα οἵ ΤῊΕΒ ΒΙΕῸ5 

ἴο Ὀδ 5ἰΠΊρΡῚῪ ροείϊοαὶ, τεσυστγίησ, ἴῃ αοῖ, ἴο Θ΄ Π]6 ΡῈ} 5 ΟΡ ὩΪΟη. 

Ὀτουϑθη δ πα οἰμοῖβ ἀρυεα ἴῃ {Π6 πηαΐη ἢ Ν᾽ ὄρο!η ; πα ΚΟΟΚ, 

ἴπ {ῃ6 ἱπίτοάμποίίοη ἰο Πῖ5 δαἀϊίοη οὗ {Π6 ρίαν, βείβ ἑοσίῃ [Π15 

νίαν ΠΥ. ὙΠΕῖδ 15, πΠονγενεῦ, [Π15 πηρογίδπί ροϊηΐ ργαϑϑϑά ὈΥ 

Κοοῖς, [ῃαξ 1Π6 ραν νγαὰβ {πεῈὸ ουϊοομηα οὗ [Π6 Ἔβρβοῖδὶ {ἰτὴ6 δηά 

οἰγουμηβδίδησαθϑ, Ὀθίησ ἀεβηϊίον τπδαηΐ ὈΥ ΑΥϑίορμδαπθβ ἰοῦ ἃ 

το Ιοῦ ἔγοπη [Π6 σ]ΟΟΠΊΥ αἸσα συ Ό]6η 655 οὗ γε] γ. Τὸ 1{Π6 ρΡοεῖΐ, 

[]] οὗ 5δᾳ [ογεροάϊηρβ δρουΐ {πῸ6 ψπατε οὗ 15. σουηῖγΥ πᾶ 

ἀεϑραϊτιηρ οὗ 115 γεσεηθγδίϊοη, ἴο Ἐπησγαῖθ δηα 56εὶς ἃ πεν ΠΟΙ 

ΡΓΘβθηΐβ. [561 δ5 [6 ΟἿ]Υ Ῥοβϑίῦ]α Ἔβοαρθ. Ετηϊργαίίοη 15 {Π6 

Κευ-ποίςᾳ οὔτῃςε Ρ]αν, βίγαοκ δ (ῃ6 νεῖν ουΐδεί. Βαϊ ΗΠ ΝὼῸ 

οἰΐγ, τεεὶς οὐ θδυθαγίδη, 15 Ὀεϊίεσ πη Αἴμεηβ. Νὸο τεσίοη οὗ 

ΡῬΞΔ66 15 ἴΠεσα οἡ {6 εαγίῃ. Ὑπεγείοσε, ἴο {Π6 αἰγ, ἴο 1η6 Ὀϊγά5, 

[Π6 ΠΔΡΡΥ, Ρεδοβδῦ]ο, δηά ἴεα. ΤΠα ἰάδὰ οὗ ἃ Ὀϊγά-οιῖγ, θεὶς 

ΟἸςΒ ςοποεϊνεά, 15 ἴΠεη ἤΘΕΙῪ δηα ἐδηϊαϑίϊσα!ν ἀδνεϊορεά. [ἰ 
γννὰ5 ἃ. Τϑ]οῖ ἴο {Π6 ροεῖ [ἢ σοπῃοθρίίοῃ, ἃ τα] ῇ Ὀγ ὰῪ οὗ σοηίγαϑβί 

ἴο 15 διιάϊθησο, [Παΐ {Πα γ 5 οι] θα ἴδϊζθη ουΐ οὗ (ῃ6 584 γϑα! 165 

7.5: ἴΠθη δίοι πα ἴμθπη. “ὙἼΠιι5," βαγ5 Κοςκ, “1Π6 τοϊδίίοη ἴῃ 

ΜΜΠΙΟἢ ἴΠ6 σοΙηθαγν βίδηαϑβ ἴο γϑδὶ]ν δηα δοϊβ 15 ΘΙ ΠΟΥ οη6 οὗ 

ΠΟΙ ΓΔαΙοΓΙΟ ΠΟΙ͂ ΔρΥθοηθηῖ. ἘΘΔΠΥ δηα ἔδοϊβ ὈΥ {π6 ἔβε]ηρσβ 

1ΠεῪ ρῥγοάιοςα οΔ]164 ἔοτίῃ [Π6 ΡοεπΊ, δηα 50 [δι Πδά δὴ ᾿πῆἤπθησα 

οὐ ἰξ ; Ὀυῖ (ἢς Ροεπὶ ἰ5 ἱπάερεπάδηϊ οὗ ἴΠπΠ6 ραββϑίοπβ ΒΟ ἢγϑί 
φίατίθα 11.) Αὐἱβδίορμαηβϑ, [Ππαΐ 15 ἴο 58Υ, πιχονβὰ ὈΥζ {πΠ6 βνεηΐβ 

οὗ της τἴπις (16. 5:10 Π1|ὰπ Ἔχρθάϊ!οη ἀπιοηρ {Π6 ταϑβί), δά ἴῃ ἃ 
σογίαϊη ἔγαπης οὗ τηϊπά, μϊς οἡ 1Π6 ἰάφα οὗ τηϊσταίίοη ἴο ἃ Ῥαγδάϊβε 

οἵ Βιγάβ δ5 ἃ σϑιϊοῦ το Πἰπηβϑὶ δηα ἢἰβ διάϊεηοθ Βαῖΐ, θεΐηρσ 
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οὔσρ {Ποῖο, ἢ ννὰ8 πὸ Ἰοῆρσοῦ θοιηα Ὀν (αοΐβ5, θα ἀονοϊοροα {πὸ 

ἰάδα ἴῃ {1 τοράοηι οἵ ἔδπον. 
ΤΉΏΘΓΟ 15. ΘΌΓΟΙΥ γι ἢ {τὰ} ἢ (Πϊ5 νον οἵ {Π6 ραν. [Ι{ 15 

αυϊῖς ρῥ]αΐη Πα Αὐἱβίορῃδαηθθ ἄοθ5 σῖνο [1]] γθῖη5 ἴοὸ ἢΪ5 ΠΠΔΡῚ1- 
ΠδΙΟΙ ; δηὰ ᾿ἴ βοοη5 αρϑυγαά ἴο {16 πὶ ἄοννῃ αηὰ ἴο πηγαῖς ἢ] 

Ομ βίθητ]ν ἈΠ] ΘροΥΖα {Πγουσηοιΐ. οι {15 νὶονν παν 6 ΠοΙά 

νους ἀἰἸβρυτηςσ Πλὴν οἵ ἴΠ6 ὙΟβΟ ]αησ65 δηα δΔ]] 5105 

Ροϊηϊρα οὖἱὐ Όγ ϑνοτη ἀπ οἴποῦβ. ΕῸΪ ἴῃ βκοίοῃιηρ 5 Ὀϊγά- 
Ιαηά, Πὶ5 ]!τΤῸΟρΡ΄α, ἀῇ ΑἰΠοηίδη ροσὶ 15 στο ἴο ἴακα ΑΙ ΠΘη5 δ5 ΠΙ5 

Ἀάᾶ515, θχοϊπάϊηρ {ηΠ6 Ὀαὰ δηά ϑεϊθοίίηρσ ἴῃς. σοοά. Ης 4065, ἴῃ 

[αςῖ, τηου]Ἱὰ ἃ “ΝΕ ΑἰΠδη5, 4ἃ5 ΚΟσΠΙ]Υ ἴοΥΠ5 ᾿ἴ. Απά {Ππουρῇ 

ἀοϊησ ᾿ἴ ἰοΥ ἀπ βοηηθηΐ δηα το]οΐ, γοῖ ΑὙβορἤδη65 ννὰ5 516 ἴο 

ἄο ἴτ μοῖβ δηὰ {Πογ6 ἢ δὴ ἰάθα οὗ ρ]ανίαὶ ᾿ηϑίγαςίοη. Απά 

ψἸἢ γτοσαγὰ ἴο ρΡαυ σα] ΑΓ σΠμαγαοίογϑ--- ΡΟ Ιβι Ποίδεσιϑ (νη ο, ν ΒΘ ΠΟΥ 

ἢ Ὀδ ᾿Ἰθίϊ, αἃ5 πη Π αβοσ!ρίβ νυυἹτ6 Ὠ]η, Πεισθέταιρος, ΟΥ̓ 6 σΠδηνρθά, 

Δ5 ΔΠΔΙΟΡῪ 566 ΠῚ5 ἴο ΤΟ] ΈΠ|16, ἴο Πειθέταιρος ΟΥ Πεισέταιρος, 15 

σοι ην ὁ πείθων τὸν ἑταῖρον, ἃ ΜΙ Ῥ]Δι51016, ΟΥ̓ ΚΝ] ΠΙΘη4,᾽ ἃ5 

Κρηπϑαν 64115 Π]1) 15 ναῦν ΠΚὸ ΑἸοΙ Ια α65, πα βονοῦα] ραβϑαροβ 

(6... 638---40, ΏΘΓΘ 5 σΠαγδοίθυ 15 σοηϊγαβίθεα ψ]Π (Πα οὗ 
ΝΊοΙ45) πηακα [15 ΓαΒΟ 4 η0 6. νοῪ Ροϊηίθα. Ατβϑίορῃδηθς 

τᾶν, ποσγείοσθ, παν ἢδα ΑἸἹοι θα 65 ἴῃ Π15 Π]Πη4 ἤθη βΚαίοῃϊησ 

Ἠϊ5 πετο, που ἢ ννα σδῃ ΠΑΓαΪν ἄστεα ἢ ΚΟςσἢ]ν Πδὲ Π6 τηδδαηΐ 

ἀεἤηϊτεὶν ἴο Γεσομη θη 85 ἰθδάευ οὗ ἴΠ6 βἴδϊβ ὁῃῈ ννῆο ννὰβ {π5ῖ 
16 ὑπάδγ ϑιςἢ βϑυβρίοῖοη. Βαΐ Ῥειβι πείδοσιιβ 15. δῇϊευ 411 ἃ 

ΤΟΤΕ ΘἜΠΕΓΔΙ ΟΠαγδοΐευ, ἃ σΠαγδοίθυ ἔου 4}} {{Π|65; δἰϊεηάθα Ὀγν 
ἢΪϊ5. Διί σ᾽ 54 γ6 ἘΠΕΙρΡΙ 465, ἃ5 θοη Οὔϊχοία Ὁ. ϑδηοῆο ΡδηΖδ, 
ΠΟΠΊ, 8ἃ5 μὰ5 Ὀεθὴ Ἰοῆσ ἀΡῸ ροϊηίεα ουΐ, ΕπεΙρίἄθς γδῖπεῦ 

ΓΟΒΘΙ)]65. ΕῸΥ [ῃ6 ΟΥΠΟΥΓ σΠαγδοίουϑ 1 ΒΕ 6 Π5 νγαβδίε οὐ {{πΠ|6 ἴο 

1 δηα πη τ68] σοιιηΐεγραγίβ ; ἴΠῈῪ πῆᾶὺ πᾶνε Πδά {Πϑῖῃ, θα 

ΡῬΟβϑίθΙν τῃ6 Αἰθηϊδη ΡΌΌ]1Ο νου] ᾿ηΐογρταί [6 πὰ ἃ5 νδυίοιιϑὶν 

ἃ5 ἴῃ6 (ξιτηδῃ οὐτο5. Α5 ἴΠεγβ 15 1 [Π15 ραν 1655 οὗ δάδρία- 

τἰοη οὗ [ῃ6 ομαγδαοίειβ ἴο ἀβῆηϊία ΟΥΡΊ 815 (Δοσογάϊησ ἴο Οἵ 
ν αν), 50 ἴῃ 676 15 1655 οὗ ῬεΥ͂βοῃδὶ τἱ ἄϊσι]6, νῈΙΟἢ γ 5] 1, ἃ5 ΞΟΠ 

(1 ηΚ, 15 αἷἰϑο ἄιιε ἴο {ῃ6 δογιἀρτηθηΐ οἵ σοπηῖς ΠΠΡεσίν ὈΚῪ ἃ 

τεσθηΐ ἰὰνν δἰ{τἱραϊεα ἴο οὔθ ϑυζδοοβϑίιβ. Βαΐ {ΠπεΥδ σνοσα 511] 

ΡΙθηῖν οὗ βυθ]θοῖβ ἔοσ τὶ ἀϊου]θ. Ατὐηοηρ ἴΠ 656 ψεῖα {Π6 ροάϑβ, οὐ 

αἴ ἰδαϑί ϑοιὴβ οὗ {πεπι; δηα Κεηηραν ροϊηΐβ οἵδ πον τη ἢ οὗ 



12 ΓΝΣΚΟΡΘΟΖΖΟΝ 

1η6 ΡΪαν (550 1ἰη65 ουΐ οὗ 1765) 15 “ οοσιπρίὶοα ΜΙ τ άϊσυ]θ οἵ τῃς 

σοάβ δηὰ {Π61Γ ΡΥ ΘΙ ΠΟΟΩ͂, ἀηα ἢ ἀδἴδ1]5 οἵ {Π6]γ ΠιιΠ.]] δ. ο ἢ 

ἃηα ἀείδει. Οπα ἊθΥ ΤΑ Ὀ6 Πποίϊοσβα 8ἃ5 δϑοδρίηρ ΠεΥαῈ 
(που ρῊ σατσαϊαγεοα ἴῃ ΤῊΕΒ ΡΕΑΘΕ), Ηεγπλθβθ, Ποτη, ἴῃ {Π8 ἔδοβ 

οἵ ἴῃς Ἰαΐβ βού! οσα οἡ Ὠ15 Ὀιιϑίβ5, [πΠ6 ροεί ἀδγϑα ποΐ 5πηεεΐ αἵ; 

1τὴ6 οἰμεῖβ δῖθ αἰἰδοϊκε ἃ ννῇο]θϑαὶθ. Ἠδθηοθ ΚοηΠΘΟΥ ΡΥΟΡΟΒ65, 

45 ἴῃ6 ομαζαςίεγιϑίῖο οὗ ΤῊ ΒΙΕΌΒ, {Πδξ “1 ννὰβ τηδδαηΐ ἴο 6 δῇ 

δῃίϊάοια ἴο [ῃς τε] σίου 5 [α πδίϊοῖβην οἵ ΑΙ Π6η5 δ {παῖ τπη6. [η- 

σϑηΐϊοιβ ἃ5 {π|5 15, 1 ἀοιθὲ {Π15 σγϑ]Π σίου. αὐ ἃ5. τη ἢ ἃ5 ἴΠῈ 

οἴμεοῖθ. Εεν ἤδαζοῖβ οἵ [ῃ6 ῥΪδΥ οὐ γεδάθυβ ννουἹα δ οῆςσα Ὀε 

ϑίγποῖς ἢ της ορροϑιίίοῃ ἴο ἴῃ6 σοῦβ, οὐ Ἰεῖς ψΠ ἢ ΔῊΥ ϑίσοηρ 
Ἰπιργθϑϑίοη ἀρδίηϑῖ ἔπε. ὙΠῸ ΟρΡροϑβιοη Ὀείνγθθη τῃ6 ὈΪγά5 

ἀπὰ [ἴῃς σοί, Ὀδίννεεῃ δἱΓ δηὰ ἤθανβϑη, βϑρυίηρϑ πδίαγα Πν ἔγοπῚ 

1[πΠ6 Ἰάξα οὗ [ῃ6 δίγὺ σοιῃπηοην θα]. Απα δίϊευ 4]], τη6 αἰβει- 

Θῆσ65 δῖ δεί64 διηϊοδῦϊγ. Απάα 1 Αὐβίορμδηθθ πηθαηΐ ἴο 

Ρτοϊθϑὶ ἀρδίηϑὲ σθ]! σῖοι5. [ΘΥΓΟΓΙ5Π1, ἃ5. 5 Ἰαΐθ]ν ἴῃ 1Π6 δῇία!τ 

οἵ τὴς ΗεΥπΊ86, 5ΌγΕὶν ἴο ἀθ 586 σΘΠΘΓΔΙΥ ΟΥΠΘΙΓ ἀοΙ1165 Πα 5ρατα 

ἩεΥπιο5 νγὰ5 ἃ σγαῖμου πηΐδι δηα πε Πδοίι8] ννὰνὺ οὗ πηαϊκιηρ ἢϊ5 

Ρτοίδϑί, 

Ιη ἔπο, 1 ψου]ά ΠΘΙΓΠ ΘΓ ΘΙ ΒΟΥ 6 ἴο ΠΟΥ ῬΙΌΡΟΒ6 ΔΗΥ ἴΠΘΟΥΥ 

Βπάϊησ ἰπ ΤῊΒ ΒΙΕΡΒ οπα οοπβίβίεηϊς ρο 104] ατις δηα τβη- 

ἄφησγ. [1 15 ποῖ (45. Κοοὺῖκ μὰ5 5ῆθννηῃ) Πα] 50 ἴ{π6, ἃ5 Βὰ5 Ὀέβῃ 

ΘΙ ΡΡροβεά, [πὶ 811 ενβεὴ οἵ Αὐβίορμαμπαϑ᾽ δα ]ε Γ Ρ]αγ5. ἀγα σοη- 

οἰϑίεπί ἢ {Ποπηβεῖνεβ Οὐ ἢ Οὔ δηοίμεσ. ΤῊΕ ΒΙΕΌΒ ννὰ5 

νυγτεη ὈΥ Αὐϑίορμδηςεβ, 0 ννὰ5. ῬΙΌΟΡΔΌΪΥ 1 ἃ Θ]ΟΟΠῚΥ ΠΓΔΠη6 

οἵ τη δρουΐ Αἴπβηβ, ἴο γα] αν ΔΠ64 Δ ΠΊ1158 ἢ15 ἀπά!θησθ. [εΐ 

ιι5 ποΐ ἔογσει ἰπδΐ ἢ ννγοῖθ ΠΊΔΙΗΪΥ ἴο ἀιηιι56. [ἢ νουκίηρ οὐ 
τ(ῃ6 ἀεδίαιβ 6 φᾶνε ἔγεε β50ορε ἴο ἴδπου, θεῖ νγα 5111 βπὰ ἢϊτη 
τ ἀΙουΠησ αηὰ Κεορίηρσ οὐ οἵ Πὶβ ὨΔΡΡΥ ΔΙΓῪ γϑδ] πη [ἢ 6 νοῦν 

(ΠὨἰηρς ννῃϊοἢ Πς εἰβανῇθγα ἀρι865. 50 [δύ 6 15 σοῃϑβίβιίβηϊ,; 
ΟἸούνν56 ἢ6 15 “Ἰερε βοϊιίαβ.᾽ Ηρηςα [Π6 οΠαγδοίθυβ ἈΥΘ ΤΟΥΟ 

σθηρΊαὶ, [ΠΥ 581 8}} {ἰπ|6. 8 πῆδὺ Πηὰ σοιπίεγρατγίβ οἵ Ρεῖβίῃα - 

τά ογα5, ἘΠΕΊ ΡΙ 465, ἀπά οἴμούβ, ἰῃ [6 ογβδί!οηβ οἵ Ἰδαίου νΥΥ ΘΥ5 Οὐ 
ΔΙΠΟΩΡ ΟΥ̓ ΟΥ̓ {Π]6η45 δΔηα δοαιιαϊηΐδηςθ. 

Απάᾶ πεηοθ, ἴ 5ιρρΡοθββδ, 1 15 [παῖ ΤῊΞΒ ΒΙΕΌΒ Πᾶ5 Ῥβδη ρῖο- 
ὈΔΌΪΥ ποῖ τοαα δηα τηοτα οἴζθη βαϊοα δηὰ ἰγαηϑαιθα {πὰ ῃ ἃ ΠΥ 

ΟἸΠΟΓ ΡΪαγ οὗ Αὐβϑίορμαπθθ. Οἱ {γδηβϑίδίουβ, ΕὝΘΥΘ ἴ5. ἴῃ 1{π||6 
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ἀδηροῦ οἵ θοΐηρ βιυ ραβϑοῦ ; ἢἷβ ἰγαηϑ᾽αιίοη οὐ {Ππ|Ὸ Ῥαγαθαβ5 15 

πιοϑὲ Ὀθαυ]. Ῥγοίφβϑου ΚΚϑηηθαγ᾽5 {ΓΔ 5] αἰ] οὴ 15 οἵ ἃ αἰ Πουθηΐς 

κΚιηα, πιο ΠΟΙΡΙα] ρουπαρ5 ἴὸ ἴΠς βιπμἀθηΐ, ἀπΠα ἃ5 ΒΟ ΠΟ] ΑΥΪΎ ἃ 5 
τη ἰπιτοάποιίοη ἴο [6 Ρ]αν ἰ5 Ἰθαυποα δηὰ ἰηϊογοδίϊηρ. (οΥμλΔ ἢ 
ΒΟΠΟΪΑΥ5. νν}}} ἤπια δῃ Θχοο!]οηΐ ΠΟΙΡ ἴῃ ΚΟΟΙΚ, Θϑρθοία!]ν ἴῃ ἢΐ5 

᾿ηἰγοάποίίοη. 
Ι ϑιθ]οΐη Βοουβ ἀἰβι θατοη οἵ τπς ἐὐγαηιαζδ 227, 5071 ἈΥΛΟῊ 

της ἴπγθ6 δοΐουϑβ : 

“γοΐαφογιζρίος. 7) πεἼγα φρο δέος, 7 γίαρο,ιδίδς. 
ΡΕΙΒΤΗΕΤΑΕΕῦΞ. ΕΕΙΠΡΙΘ ΕΒ. ΤΕΟΟΘΗΙΠ 5. 

ΡΟΕΊ, ἩΌΟΟΡΟΕ. 

ΜΕΤΟΝ. ῬΕΈΙΕΘΤ, 

ΠΕΘΒΕΕ-ΘΕΙ ΕΒ. ΘΟΟΤΗΒΘΑΥΕΒ. 

[Ε18. ΙΝΘΡΕΟΤΟΕ. 

ΓΙΝΕΒΙΑΞΒ. ΕἸἼἸΚΘΥ ΜΕΈΒΘΕΝΟΕΚΒ. 

ῬΕΟΜΕΤΉΗΉΕΙΣ. ΘΈΘΟΝΌ ΜΕΒΘΕΝΟΕΒ. 

ἨΈΒΚΟΟΙΕΞ5. ΗΈΕΒΑΙ,Ό. 

ΡΑΞΒΒΊΙΟΙΘΕ. 

ἹΝΕΟΕΜΕΝ. 

ῬΟΒΕΙΌΟΝ. 

ΤΗΙΒῸ ΜΕΞΞΈΝΟΕΒ, 



( δὴ, ᾿ ΟῚ ἠ ᾿ ᾿ ΜΗ 

Ἴ μοι “ΟΝ ἐ ' ἵ ἸΞΥ Δ ἱ Ἴ ἰὴ μὴ ὴ 

ἑν αν ἡ ἫΝ ΠΣ νῶν: 
ΗΠ ᾿ 

, ἂς. Ῥ 

Ψ Ἶ ᾿ ΐ ἣ ᾿Ὶ πὺμ οὐδ, 

" - ' 

. ἕ ν΄ Ἁ 

᾿ ἀρ ιαυδον 
Σ Ζ 

ν " , ) ἣ ὟΝ 

᾿ , 
Α ἷν Ἀν δ ΝΠ 

ΜΚ ΜῊΝ ᾽ν Νὺν ' ᾿ ΓΟ. 

Η ἵ ἷ“ν᾽ ) ἰ “ϑι ᾿ } ! 

"ὝὋ 
᾿ ; ᾿ ΄ 1] " ᾿ 

᾿ ἸΛῊΥΙ ἄχ ΣΝ ΚΝ 
ΝΥ ᾿ [ 

-Ξ Ι ἐ Ἢ 
. ᾿ 

“’ τον, ἥχς, 
) τ ὙΜῊΝ »" 

᾿ ΡῈ: 
Ὡὰ 4 Γ: 4 

ἱ ΠΣ ς »ὺνν 

ἀδτ ἂν 

. 

4 

᾿ Ε ἌΡ 

ὃ ᾿ ῖ 

᾿ ροι ἣν 



90. 

97- 
103. 

1ού. 

112. 

118. 

12ἤ- 

130. 

τ63. 

τύ4. 

τ68. 

172. 

180. 

181-2. 

192. 

202. 

212. 

213. 

ΤΑΒΙῈ ΟΕ ΤΗΒΕ ΒΕΑΌΙΝΟΘΒ 

ΟΕ 

ὈΙΝΌΟΚΕΙΘ ΑΝῸ ΜΕΙΝΕΚΕΘ ΤΕΧΤΘ. 

ΠΙΝΘΌΟΚΕ, 

Δία γ᾽ ἐντεῦθεν 

τὸν . . ὀρνέων 

ἡ δ᾽ ἡ 
μου 

ὧν οὐκ 

ἀνεπτόμεσθ᾽. ἀμφοῖν ποδοῖν 

ἡ ̓᾿πέπτατο 

τότε 

δεῖ 

μ᾽ οἴχεται 

ἀπέπτατο 

ξένοι 

κᾷτά σοι ποῦ 

πτερορρυεῖ τε καῦζις 

ἤλθετον 

ἐπεπέτου 

οἰκοῖτ᾽ ἂν 

ὁτιὴ νὴ τοὺς θεοὺς ὃς 

ἡ 

πιθώμεσθ᾽ 

τίς ὄρνις 

τί ἂν οὖν ποιοῖμεν 

ὥσπερ εἴποι τις 

ὁτιὴ . . πόλος 

διὰ... χάους 

ἐμβὰς 

Ἴτυν 

ἐλελιξομένη διεροῖς 

223, 226. ὦ Ζεῦ... παρασκευάζεται 

236. ἡδομένᾳ 

ΜΕΙΝΕΚΙΣ:. 

Δί᾽ ἐνγετεῦθεν 

ΟΠ. 

τί δ. ἡ 

μοι 

οὐκ ὧν 

ἀνεπτόμεθ᾽.. ἀμφοῖν τοῖν ποδοῖν 

ἡ ̓ πέπτετο 

ὅτε 

δεῖ τε 

μοἴχεται 

ἀπέπτετο 

ξένω 

κᾷτα ποῦ σοι 

πτερορρυεῖ κᾷτ᾽ αὖθις 

ἠλθέτην 

ἐπέπτου 

οἰκοίτην 

ὁτιὴ; νὴ τοὺς θεοὺς ὅτι 
- 

εἰ 

πιθώμεθ᾽ 

τίς ἔστιν 

τί οὖν ποιῶμεν 

ὥσπερ εἰ λέγοις 

ΟΙ,. 

ΟΠΊ. 

ἐσβὰς 

Ἴτυν" 

ἐλελιζομένης δ᾽ ἱεροῖς 

ῬΕΥβοπα5 ἱηνουίῖ 
ἁδομένᾳ 



7422128 ΟΣ ΤΕΣ ΚΣ ΑνΝΟΣ ΟΥ 

ὈΙΝΌΟΕΕ, 

ὄρνις τε πτεροποίκιλος 

ποτᾶται 

ἀθροίζομεν 

ἀλλὰ χοὐτοσὶ 

ταῶς 

εἰκότως 

αὐτῷ Ὑ᾽ ἐστὶ 

ὀριβάτης 

εἰσέπτατο 

ὑπὸ τῶν 

οἴμοι 

κλαυσεῖ 

ῥύγχει 
πρὸς αὑτόν 

πρόσθου 

εὖ Ὑ ἀνεῦρες 
μένειν 

εἰ δὲ 

ἄγουσιν ἡμίν 

δημόσια 

ἐπὶ τίνα τ᾽ ἐπίνοιαν 

δὲ δὴ τίνας λόγους 

ἄπιστα 

πέποιθέ μοι ξυνὼν 

σὰ ταῦτα πάντα 

κύρμα τρίμμα 

παρορᾷς 
τοῦθ᾽ ὁρᾷς, λέῪ 

πρότερον 

ΧΟ. δειπνήσειν 

τι πάλαι 

τίνος; ΠΈ. ὑμεῖς 

οὐκ 

πρῶτον πάντων 

ὑπὸ 

᾿Αλιμοῦντάδε 

προκυλινδεῖσθαι 

ἐκυλινδούμην 

τότε Ὑ 

ΜΕΙΝΈΕΈΚΕ. 

ὄρνις πτερῶν ποίκιλός τ᾽ 
ποτῆται 

ἀθροΐζομεν 

ἀλλ᾽ οὖν οὑτοσὶ 

ταὼς 

εἰκότως γε 

αὐτῷ ᾽στὶ 

ἁβροβάτης 

εἰσέπτετο 

ὑπὸ τε 

οἷμαι 

κλαύσει 

ῥάμφει 
πρὸ σαυτοῦ 

προσδοῦ 

εὖ γὰρ ηὗρες 
μέλλειν 

οἵδε 

ἄγουσι νὴ Δί᾽ 

δημοσίᾳ 

τίνα τ᾽ ἐπίνοιαν 

δή τινας λόγους 

ἄπιστ᾽, ἄπιστα 

πέποιθ᾽ ἐμοὶ ξύνοικος ὧν τὸ πᾶν 

σὰ γὰρ τὰ πάντα ταῦτα 

κῦρμα τρῖμμα 

παρορᾶτ᾽ 

τοῦϑ᾽ οὑρᾷς λέγ᾽ 

πρότεροι 

ΕΥ̓. δειπνήσειν 

τρίπαλαι 

τίνος ἡμεῖς; 

ὡς 

πάντων πρότερος 

ἀπὸ 

᾿Αλιμουντάδε 

προκαλινδεῖσθαι 

ἐκαλιν δούμην 

τότ᾽ ἃν 



ὌΙΔΧΡΟΚΧῚΒ ΑΝ ΜΕΙΝΕΑΕ5 ΤΕΧΖ79. 

ὈΙΝΌΟΚΕ, 

ἘΛιΘΙΡΙαϊς 
νῦν δ᾽ ἀνδράποδ᾽, 

Μανᾶς 

ὑμᾶς, κἀν τοῖς ἱεροῖς 

πᾶς τις ἐφ᾽ ὑμῖν 

καὶ τρίψαντες 

καὶ κατὰ συντυχίαν 

οἰκήσω 

ἁρμόζξῃ 
πυροὺς 

θύῃ τις βοῦν λάρῳ ναστοὺς 

μελιτούττας 

Ἶριν 

εἶναι 

ἘΠ. ὁ Ζεὺς 

ἣν δ᾽. . Ολύμπῳ 

ὑμᾶς 

ὅ Ὑ ̓ Απόλλων 

δώσουσ᾽ 

ὑγιεία 

παρὰ τοῦ 
αἰβοῖ ὡς 

καὶ πρῶτα μὲν 

εἰς 

τι μέρος 

ἢν 

δικαίους ἀδόλους ὁσίους 

ἐπὶ 

πρῶτον δέ τε 

νεοττιάν γε 

ἘΠ. τῳδεδί; 

δεχόμεσθα 

σαυτοῦ 

τοῖς ξένοις 

ῥύγχος 
οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι 

γέν ετ᾽ 
μακάρων... ἡμεῖς δ᾽ ὡς 

ἀνδρός 

ἋΣ ΙΑ; 

ἠλιθίους, 

ΜΕΙΝΈΕΈΚΕ. 

Ποῦ 
- ᾽ - “ 

νὺν δ᾽ αὖ μανᾶς 

ὑμᾶς κἀν τοῖς ἱεροῖς, 
πᾶς τις ἐφ᾽ ὑμῖν δ᾽ 

κατατρίψαντες 

καί τινα συντυχίαν 

οἰκετεύσω 

ἁρμόττῃ 

γυροὺς 

θύῃσι λάρῳ ναστοὺς θύειν 

μελιτούντας 

Ἥρην 

βῆναι 

Ῥειβι ῃδίδοσγο οοπέϊπααΐ 

ΟΠοΥ βαηΐ 

ἡμᾶς 
᾿Απόλλων 

δώσομεν 

ὑγίει αὖ 

παρ᾽ ὅτου 

αἰβοῖ. 

πρῶτον μέν γ᾽ 

ὡς 

τὸ μέρος 

ἐὰν 

δίκαιος ἄδολος ὅσιος 

ὡς δὴ 

ἑνὶ 

πρῶτον δέ γε 

νεοττιάν τε 

Ῥεϊβιῃείαθσο οοπίμηαϊ 

δεχόμεθα 

σοῦ νῦν 

τοῖν ξένοιν 

ῥάμφος 
οὗτος χάει ἠερόεντι 

γέγον᾽ 

μακάρων ἡμεῖς. ὡς δ᾽ 

ἄλλος 

17 



Ζ45285 Οὗ ὉΠ ΦΡΑΥΝΘ ιὃ 

ὈΙΝΌΟΒΆΒΕ. 

γ24-6. ἕξετε .. πνίγει 

726. κοὐκ ἀποδράντες 

731. πλουθυγιείαν εὐδαιμονίαν 

40. καὶ κορυφαῖς ἐν ὀρείαις 

749. ὥσπερ ἡ 
789. μάχει 
γ63. ἐνθάδ᾽ 

"65. φράτορες 

772. ἴαχον 

77. ποίκιλα φῦλά τε 

"8. αἴθρη 

γ87. τραγῳδῶν 

822. Θεογένους 

857. ἴτω ἴτω ἴτω 

858, συνᾳδέτω δὲ Χαῖρις ὠδάν. 
8όι. ἐμπεφορβιωμένον 

881. ἥρωσι καὶ ὄρνισι 
886. αἰγιθάλλῳ 

805-902. Θαρογάοί!β βιηΐ 
902. γένειον 

920. ποίου 

932. μή τι τούτῳ 

946. ξυνίημ᾽ 
949. δὴ ταδί 

952. πολύσπορα 

053. ἤλυθον ἀλαλάν 

959. [ΠΕ. εὐφημία 'στω 

975. ἐπιπλῆσαι 

976. διδόν᾽ ἔνεστι 

979. οὐδ᾽ αἰετὸς 
993. βουλήματος 

007. ὅστις εἴμ ἐγώ; Μέτων 

Ιοορ. ἄνθρωπος 

Ιοιο. οἶσθ᾽ 

1012. ξενηλατοῦνται 

1ο17. οἴδ᾽ ἄρ᾽ εἰ 

ΙοΙ8, φθαίης ἄν 

Ιο25. Τελέουν. ΠΕ. τί; βούλει 

Ιο27. δ᾽ οὖν 

1ο306. κακὸν τὸ βιβλίον 

ΜΕΙΝΈΕΈΚΕ, 

ΟΠ. 

οὐκ ἀποδράντες 

πλουθυγίειαν 

τε κορυφαῖσίν τ᾽ ἐν ὀρείαις. 
ὡσπερεὶ 

μαχεῖ 

οὗτος 

φράτερες 

ἴακχον 

φῦλά τε ποίκιλα 

αἰθήρ 

τρυγῳδῶν 

Θεαγένους 

ἴτω ἴτω... . θεῷ 

συναυλείτω δὲ Χαΐρις ὠδᾷ 

ἐμπεφορβειωμένον 

ἥρωσιν ὄρνισι 

αἰγιθάλλῳ καὶ ἠρισάλπιγγι 

ΟΠοΥΪ βαπί 

γένειόν τ᾽ 

πόσου 

μή τί γ᾽ αὐτῷ 

ξυνῆχ᾽ 
τοιαδί 

πολύπορα 

ἤλυθον" ἀλαλαί 

Ῥεϊβιπείδεσγο οοηςιηπιαΐ 

ἐνιπλῆσαι 

δοῦν ἔνεστι 

οὐ λαϊος 

βουλεύματος 

ὕστις εἴμ᾽ ; ἐγὼ Μέτων 

ἄνθρωπος 

ἴσθ᾽ 

ξενηλατεῖται 

οἵδ᾽ ἂν εἰ 

φθαίης ἀρ᾽ 

Τελέου τι. 

γοῦν 

κακόν; τί τὸ βιβλίον 

ΠΕ. βούλει 



ΘΙΝΌΟΚΕ, 

τοῖσδε τοῖς 

μῆνα 
γράφω 
ΘΑΟΟΓο 5 

αὐξανόμενα γένυσιν πολυφά- 

γοις 

βουλόμεσθ᾽ οὖν νυν 

ζῶντά γ᾽ ἀγάγῃ 

πείθησθε 

ἀμπισχοῦνται 

ἀνδρίαντες 

ὡς 

ῥύγχεσιν 

ἐπλινθοποίουν 

αὐτὸν 

ῥύγχεσιν 

εἰσέπτατ᾽ 

ἀδικεῖ δὲ καὶ νῦν. 

ἄρχομεν 

ἀκρ ατέον 

“- 

αρα 

ποίοισιν 

δεινὰς 

ἀναστρέψῃ 

καταιθαλώσῃ 

ἔτι 

βροτὸν 

ᾧ κλεινότατ᾽ ὦ σοφώτατ᾽ 

ὦ τρισμακαρι᾽ ὦ κατακ. 

σκυτάλι᾽ ἐφόρουν. νυνὶ 

κατῆραν 

ἀπενέμοντ᾽ 

ἧκεν 

ὑπὸ στυφοκόπου 

οὐκ ὧρα 

δ᾽ ἄν... τὰν 

καλοῖ 

Ῥαιβι πείδουϊ 

ἀμβρόσιαι 

πτερῶν 

ὌΣΜΦΟΜΣ᾽ 5 43 ΜΕΙΝΖΕΚΖΕ᾿ 5 ΤΕΧΖ79. 

ΜΕΙΝΈΕΚΕ. 

τοῖς αὐτοῖς 

ΟἸἿΏ. 

γράψω 
ῬοΙβι μϑίδουι 

αὐξανόμενον γένυσι παμφάγοις 

βουλόμεσθά νυν 

ἕών τις ἀγάγῃ 

πίθησθε 

ἀμπισχνοῦνται 

ἁνδρίαντες 

οὐκ 

ῥάμφεσιν 

ἐπλινθούργουν 

αὐτοῖν 

ῥάμφεσιν 

εἰσέπτετ᾽ 

ἀδικεῖς δέ. 
“Σὲ ἄρξομεν 

καὶ νῦν ρα 

3 ᾿ 

ἀκροατέ 

οἵοισιν 

δείσας 

ἀναστρέψει 

καταιθαλώσει 
.᾿ 

ἂν ἔτι 

βροτῶν 
- γ᾿ δ , » ὦ τρισμακάρι ὦ κλεινοτατ 

ὦ κατακέλευσον κατακ. 

ἐσκυταλιοφόρουν. νῦν 

κατῇρον 
“᾿ δι ΕΥ̓ Ε 

ἂν ἐνέμοντ' 

ἥκειν 

ὑπ’ ὀρτυγοκόπου 

οὐ τἄρα 

δὴ..-τάνδε 

καλεῖ 

ΟΠοτο οοπίϊηπαΐ 
᾿ ΄ 

ἀμβροσία 

πτερύγων 

19 



ὁ ΦΙΝΡΟΜΕΣ ΑΝΟ ΜΕΙΝΕΚΕ5 ΤΕΧΊ9. 

1340. 

1343: 

Ε547’ 
1358, 

1376. 

1380. 

1308. 
1407. 

1427. 

1438. 

1448. 

1456. 

τ5ού. 

1541. 

τ15όι. 

ΓΕ 02: 

1568. 

1568. 

ΤΕ... 

1570. 
1586. 

τύοι. 

τύο2. 

1015: 

τότό. 

1620. 

1624. 

1620. 
ιύ52. 

1656. 

ι66ο. 
1672. 

ιόδι. 

1692. 

1709. 

711, 

1741. 

1753. 

1757. 
{η63. 

ΘΙΝΌΟΞΚΕ, 

ψευδαγγελὴς εἶν᾽ 

ἐρῷ.. «νόμων 

νομίζεται 

τἄρ᾽ ἂν 
φρενὶ σώματί τε νέαν 

ἀέριά τινα καὶ σκότια 

ἁλάδρομον 

Κεκροπίδα 

λῃσταί γε 

τοῖς 

τ᾽ ἄνθρωπος 

κάτ αὖ 

ἀπὸ γὰρ ὀλεῖς μ᾽ 

κωλακρέτην 

ὥσπερ 

λαῖμα 

μεταβαλεῖς 

δεξιάν 

Ὑ᾽ ἐχειροτόνησαν 

μοι 

ἐπικνᾷς 

καὶ διαλλαττώμεθα. 

ἐπὶ τοῖσδε 

προσπτάμενος 

ἕτερον νῦν 

μισητίαν 

καταπτάμενος 

φησὶν 

ὧν γε 

νόθῳ ᾿ξαποθνήσκων 

φράτορας 

καταστήσω 

βατίζειν 

διετέθην 

οὔτε 

οὔθ᾽ 

τῆς τ᾽ εὐδαίμονος 

διὰ σὲ τὰ 

ἐπὶ πέδον 

παιὼν 

ΜΕΙΝΕΚῈ,. 

ψευδαγγελήσειν 

ΟΠΊ. 

νομίζετε 

τάρα 

φρενὸς ὄμματι γενεὰν 

ἀέρια καὶ σκοτεινὰ 

ἁλάδε δρόμον 

κερκωπίδα 

λῃσταί τε 

τοι 

θ᾽ ἁνθρωπος 

κατ᾽ αὖ 

ἀπὸ γάρ μ᾽ ὀλεῖς 
κωλαγρέτην 

ὥσπερ ποθ᾽ 

λαΐγμα 

μεταβαλεῖ 

δεξιά 

κεχειροτονήκασ᾽ 

τις 

ἐπικνῇς 

κἂν διαλλαττώμεθα, 

ἐπὶ τοῖσδε, 

προσπτόμενος 
ἕτερόν νυν 

μισητίᾳ 

καταπτόμενος 

φησί μ’ 
ὧν Ὑ ἐκ 

νοθεῖ᾽ ἀποθνήσκων 

φράτερας 

καταστήσας 

βαβράζει γ᾽ 
διετίθην 

οὐδὲ 

οὐδ᾽ 

κεὐδαίμονος 

δῖα δὲ 

ἐπὶ δάπεδον 

παιηὼν 



ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

’ »" Ἀ ᾿Ὶ 

Δύο εἰσὶν ᾿Αθήνηθεν ἐκκεχωρηκότες πρεσβῦται διὰ τὰς δίκας. 
’ ’ 

πορεύονται δὲ πρὸς τὸν Τηρέα ἔποπα γενόμενον, πευσόμενοι παρ᾽ 
ΕἸ "“- ’ ΕἸ Ν ’ 5 Ν ᾽ὔ τι τ 

αὐτοῦ ποία ἐστὶ πόλις εἰς κατοικισμὸν βελτίστη. χρῶνται δὲ 
-“» ε ΄-“ ’ 5 ’ ε Ν ’ὔ ε Ἀν “- ΕἸ ,ὕ 

τῆς ὁδοῦ καθηγεμόσιν ὀρνέοις, ὁ μὲν κορώνῃ, ὁ δὲ κολοιῷ. ὀνομά- 
ε «' 

ζονται δὲ ὁ μὲν Πεισθέταιρος, ὁ δὲ Εὐελπίδης, ὃς καὶ πρότερος 
Ὗ ε ἈΝ ᾿ θ᾽ Δ ’ Ἀ ΄-“ ΄-“ ΄-“ ΕΣ 

ἄρχεται. ἡἣ σκηνὴ ἐν ᾿Αθήναις. τὸ δρᾶμα τοῦτο τῶν ἄγαν 

δυνατῶς πεποιημένων. 
Ἀ ϑ 

᾿Ἐδιδάχθη ἐπὶ Χαβρίου διὰ Καλλιστράτου ἐκ ἄστει, ὃς ἦν 
4ΟΛΛΑΛὝΨΝ ΄-“- 3 ,ὔ -“ 

δεύτερος τοῖς Ὄρνισι, πρῶτος ᾿Αμειψίας Κωμασταῖς, τρίτος Φρύ- 
’ ’ "“ 

νιχος Μονοτρόπῳ. ἔστι δὲ λε. φοβερὰ δὲ τότε τοῖς ᾿Αθηναίοις 
’ Ἀ ι} 

τὰ πράγματα. τὸ τε γὰρ ναυτικὸν ἀπώλετο περὶ Σικελίαν, 
Δι ’ ΕἸ Μ» εὰ Ν ’ ΕἸ θ ’ Δ “λ πὰ ’, 

ἄμαχος οὐκ ἔτι ἦν, Νικίας ἐτεθνήκει, Δεκέλειαν ἦσαν τειχίσαν- 
’ὔ “" ε ,ὔὕ ἈΝ ’ 

τες Λακεδαιμόνιοι, ἾἌἌγις ὁ Λακεδαιμονίων στρατηγὸς περιεκάθητο 
Ν 3 

τὴν ᾿Αττικὴν, ᾿Αλκιβιάδης τὰ Λακεδαιμονίων ἐφρόνει καὶ ἐκκλη- 
Ν ἈΝ ΄“΄“' 

σιάζων συνεβούλευε τὰ χρηστὰ Λακεδαιμονίοις. ταῦτα αἱ ᾿Αθη- 
, Ν Ν “ ΝΒ ’ὔ ’ νόο-“σ » 

ναίων συμφοραὶ, διὰ ταῦτα αἱ ᾿Αθηναίων φυγαί, καὶ ὅμως οὐκ 
- “ ἈΝ “-“ 

ἀπείχοντο τοῦ κακοπραγμονεῖν καὶ συκοφαντεῖν. 

ΑΛΛΩΣ. 

- ΠῚ Ν - 

Τῆς τῶν ᾿Αθηναίων πολιτείας τὸ μέγιστον ἦν κλέος αὐτό- 

χθοσι γενέσθαι, καὶ αὕτη φιλοτιμία πρώτη τὸ μηδέπω μηδεμιᾶς 
’ ᾽ὕὔ ΕῚ Ἀν - » ΄“ Ε] Ἀ -“" ’ 

πόλεως φανείσης αὐτὴν πρῶτον ἀναβλαστῆσαι. ἀλλὰ τῷ χρόνῳ 

ὑπὸ προεστώτων πονηρῶν καὶ πολιτῶν δυσχερῶν ἀνετέτραπτο, 
- ΄ “" “- -“. .“- 

καὶ διωρθοῦτο πάλιν. ἐπὶ οὖν τοῦ Δεκελεικοῦ πολέμου, πονηρῶν 
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΄“" νΝ , ς Ω’' 5 Ν , ε 3 τινὼν τὰ πραγματα ἐγχειρισθέντων, ἐπισφαλὴς γέγονεν ἢ παρ 
5 “ ’ Ἀ 5 Ν »» ’ὔ Ἀ -“ 

αὐτῶν κατάστασις. καὶ ἐν μὲν ἄλλοις δράμασι διὰ τῆς κωμῳδι- 
-“ ΕἸ ,ὕὔ ΕἾ 3 ’ὔ Υ -“ 7 

κῆς ἀδείας ἤλεγχεν ᾿Αριστοφάνης τοὺς κακῶς πολιτευομένους, 
-“ Ν ΕῚ “ 5 Ν » Ν ,ὕ κ᾿ “2 Ν [2 

φανερώς μὲν οὐδαμῶς, οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ ἣν, λεληθότως δὲ, ὅσον 
᾽ "»“"“" 5» -“ 

ἀνῆκεν ἀπὸ κωμῳδίας προσκρούειν. ἐν δὲ τοῖς Ὄρνισι καὶ μέγα 
ὃ ’, ε ν ὃ ΄ θ "ὃ ’ “ ΄, τι διανενόηται. ὡς γὰρ αδιόρθωτον ἤδη νόσον τῆς πολιτείας 

Ἂ ΞΕ ε Ν “ ’, 3, Ν νοσούσης καὶ διεφθαρμένης ὑπὸ τῶν προεστώτων, ἄλλην τινὰ 

πολιτείαν αἰνίττεται, ὡσανεὶ συγκεχυμένων τῶν καθεστώτων" οὐ 
’ -“ . «“ Ν 

μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τὸ σχῆμα ὅλον καὶ τὴν φύσιν, εἰ δέοι, 
Υ ,, ἣ Ν 3 ’ὔ “-“ Ν ε ἈΝ 

συμβουλεύει μετατίθεσθαι πρὸς τὸ ἠρεμαίως βιοῦν. καὶ ἡ μὲν 
ΣΥΝ « ἈΝ ΠΘᾺ κ κα ’ὔ . , 3 ΄, 
ἀπότασις αὕτη. τὰ δὲ κατὰ θεῶν βλάσφημα ἐπιτηδείως φκονό- 

“- ἰ Ν , - - 3 
μηται. καινῶν γάρ φησι τὴν πόλιν προσδεῖσθαι θεῶν, ἀφρον- 

, “- ’ὔ 3 “-“ ω 3 Ν “ 3 
τιστούντων τῆς κατοικίας ᾿Αθηνῶν τῶν ὄντων καὶ παντελῶς ἠλλο- 

’ ε Ν “ [,] 3 3 ε Ν , 4 “ 

τριωκότων αὑτοὺς τῆς χώρας. ἀλλ᾽ ὁ μὲν καθόλου στίχος τοιοῦ- 
“ Ν “-“ Ν 3 ᾿ΕΝ ΟἹ 3 3 3 

τος. ἕκαστον δὲ τῶν κατὰ μέρος οὐκ εἰκῆ, ἀλλ᾽ ἀντικρυς 
᾽ ,ὕ κ . ᾽ Ὁ δι 3 ,ὕ κ 4. ἀπ 
Αθηναίων καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐγχειριζομένων τὰ κοινὰ ἐλέγχει 

ν , ΄, 9 ᾿ὕ Ν ,ὕ “- ΕἸ , 

τὴν φαύλην διάθεσιν, ἐπιθυμίαν ἐγκατασπείρων τοῖς ἀκούουσιν 
3 “-“ “- “- ε ’ 
ἀπαλλαγῆναι τῆς ἐνεστώσης μοχθηρᾶς πολιτείας. ὑποτίθεται 

Ἁ 3 “-“ “ 3 Ν Ν 

γὰρ περὶ τὸν ἀέρα πόλιν, τῆς γῆς ἀπαλλάσσων᾽ ἀλλὰ καὶ βουλὰς 
“- 3 Ν 

καὶ συνόδους ὀρνίθων, ταῖς ᾿Αθηναίων δυσχεραίνων. ἀλλὰ καὶ 
΄, Ν ᾿ Ν 

ὅσα παίζει, ἐπίσκοπον, ἢ ψηφισματογράφον, ἢ τοὺς λοιποὺς 
ε “ “ Ἄ, ’ ’ὔ «ε 

εἰσάγων, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ γυμνοῖ τὰς πάντων προαιρέσεις, ὡς 
9 ΄ ε , 5.) { ν ν θ Ν αἰσχροκερδείας ἕνεκεν χρηματίζονται. εἶθ᾽ ὕστερον καὶ τὸ θεῖον 

“ Ν ἣν. ἃ “. ψ' ’ 

εἰς ἀπρονοησίαν κωμῳδεῖ. τὰ δὲ ὀνόματα τῶν γερόντων πεποίη- 
«ε » ,ὔ «“ “ 3 7 Ν 53 ΄ 3 3 ται, ὡς εἰ πεποιθοίη ἕτερος τῷ ἑτέρῳ καὶ ἐλπίζοι ἔσεσθαι ἐν 
,ὕ ΙΝ δέ Ἁ ον Ν 3 Ἂ δί 

βελτίοσι. τινὲς δέ φασι τὸν ποιητὴν τὰς ἐν ταῖς τραγῳδίαις 
“ “ Ν “ 

τερατολογίας ἐν μὲν ἀλλοις διελέγχειν, ἐν δὲ τοῖς νῦν τὴν τῆς 

1 Ἵ λοκὴν ἕωλον ἁ Ἵ ῦ ἔδωκε ὃ ἐγαντομάχιαν ᾿συμπ ῬαΉΙ ἕωλον ἀποφαίνων, ὄρνισιν ἔδωκε δια- 

φέρεσθαι πρὸς θεοὺς περὶ τῆς ἀρχῆς. 

Ἐπὶ Καθ δι τὸ δρᾶμα καθῆκεν εἰς ἄστυ διὰ Καλχονῥώτ ας 

εἰς δὲ Λήναια τὸν ᾿Αμφιάραον ἐδίδαξε διὰ Φιλωνίδου. λάβοι δ᾽ 
, “ Ε] 

ἂν τις τοὺς χρόνους ἐκ τῶν πέρυσι γεμομένων ἐπὶ ᾿Αριστομνήστου 
“ Ν 3 “ Ν » ’ 

τοῦ πρὸ Χαβρίου. ᾿Αθηναῖοι γὰρ πέμπουσι τὴν Σαλαμινίαν, 
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τὸν ᾿Αλκιβιάδην μεταστελλόμενοι ἐπὶ κρίσει τῆς τῶν μυστηρίων 

ἐκμιμήσεως. ὁ δὲ ἄχρι μὲν Θουρίου εἵπετο τοῖς μεθήκουσιν. 
- 

’ ᾿ ’ὔ 

ἐκεῖθεν δὲ δρασμὸν ποιησάμενος εἰς Πελοπόννησον ἐπεραιώθη. 

τῆς δὲ μετακλήσεως μέμνηται καὶ ᾿Αριστοφάνης, ἀποκρύπτων 
Ν »,Ν Ν Ν ἰο “ ᾽ Φ ΄ 

μὲν τὸ ὄνομα, τὸ δὲ πρᾶγμα δηλῶν ἐν οἷς γέ φησι 

μηδαμῶς 
πο Νὰ Ἀ ’ -« » » ’ὔ 

ἡμῖν παρὰ θάλατταν, ἵν ανακύψεται 
“ιν » --, “Ὁ ε " ’ 

κλητῇρ᾽ ἄγουσ᾽ ἕωθεν ἡ Σαλαμινία. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

Ἁ Ν ’ ,ὔὕ Ε] 

Διὰ τὰς δίκας φεύγουσιν ᾿Αθήνας δύο τινές" 
ἃ ν δ τυ : ν ΄ ᾿ 

οἱ πρὸς τὸν ἔποπα, τὸν λεγόμενον Τηρέα, 
Ξ ΄, ἄχὺ 3 , , 
ἐλθόντες ἠρώτων ἀπράγμονα πολιν. 
ΕῚ » ἡ »" κ᾿ , ! 
εἷς δ᾽ ὄρνις ἔποπι συμπαρὼν μέτα πλειόνων 

κ᾽ ’ ’ὔ, , 3 3 ’, ᾿ 

πτηνῶν διδάσκει, τί δύνατ᾽ ὀρνίθων γένος, 
-“ ΄ Ν Ν 

καὶ πῶς, ἐάν περ κατὰ μέσον τὸν ἀέρα 
΄ ο Ν ’ 

πόλιν κτίσωσι, τῶν θεῶν τὰ πράγματα 
᾿ Ν ΄ Ε] “ 

αὐτοὶ παραλήψοντ᾽. ἐκ δὲ τοῦδε φάρμακον 
, ΄, δι «Ὁ ΄ 5.) ε κ πτέρυγάς τ᾽ ἐποίουν᾽ ἠξίωσαν δ᾽ οἱ θεοὶ, 

Ν εὐ... 

ἐπίθεσιν οὐ μικρὰν ὁρῶντες γενομένην. 
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ΕὟὙ. 

ΠΕ. 

ΕΥ. 

ΠΕ. 

ΕΥὙ. 

ΠΕ. 

ΕΥ. 

ΠΕ. 

ΕΥ͂, 

ΕΥ. 

ΟΡΝΙΘΙΕΣΖ 

Ι ᾿ 

Ὀρθὴν κελεύεις, ἧ τὸ δένδρον φαίνεται ; 
, [{ :] 3 ͵ ΄ 

διαρραγείης. ἥδε δ᾽ αὖ κρώζει πάλιν. 

τί, ὦ πονήρ᾽, ἄνω κάτω πλανύττομεν; 
Ν Π 

ἀπολούμεθ᾽ ἄλλως τὴν ὁδὸν προφορουμένω. 
Ν ᾽ ;] ᾿ ’ ’ ἃ " 

τὸ δ᾽ ἐμὲ κορώνῃ πειθόμενον τὲν ἄθλιον 
»Ὄ.Ἅ “- , “-“ “Δ 

ὁδοῦ περιελθεῖν στάδια πλεῖν ἢ χίλια. 

τὸ δ᾽ ἐμὲ κολοιῷ πειθόμενον τὸν δύσμορον μ : μ μορ 
ν -“ Ἀ , -“ , 

ἀποσποδῆσαι τοὺς ὄνυχας τῶν δακτύλων. 
ὅ ᾽ ὍΟΥ »ῃῳ“ “Ὁ 5 Ν 50. » ] » 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅπου γῆς ἐσμὲν οἷδ᾽ ἔγωγ᾽ ἔτι. 
.] Ν Ν Ὁ» ἃ 3 ΄ , 
ἐντευθενὶ τὴν πατρίδ᾽ ἂν ἐξεύροις σύ που; 
ΩΣ ΩΝ “ 3 

οὐδ᾽ ἂν μὰ Δία η᾽ ἐντεῦθεν ᾿Εξηκεστίδης. 
10 

οἴμοι. ΠΕ. σὺ μὲν, ὦ τᾶν, τὴν ὁδὸν ταύτην ἴθι. 
εν εἶ ᾿ ΄ ς - 2 , ἢ δεινὰ νὼ δέδρακεν οὐκ τῶν ὀρνέων, 
ὁ πινακοπώλης Φιλοκράτης μελαγχολῶν, 
ΝΥ ῸΣ ΓΚ - , κ , 
ὃς τὠδ᾽ ἔφασκε νῷν φράσειν τὸν Τηρέα, 

ἈΝ , ψὸ, Ν ΕΝ ΝΡ » 5 - ᾽ ΄ Ξ 
τὸν ἔποφ᾽ ὃς ἔρνις ἐγένετ᾽, ἐκ τῶν ὀρνέων 

93 , Ν Ν , Ν κἀπέδοτο τὸν μὲν Θαρρελείδου τουτονὶ 
᾿ “Ὁ 

κολοιὸν ὀβολοῦ, τηνδεδὶ τριωβόλου. 
᾿ ᾽ ΜΈ, ἤ » Α , 

τὼ δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἤστην οὐδὲν ἄλλο πλὴν δάκνειν. 
ἈΝ -“ 4 β νι “ -“ 

καὶ νῦν τί κέχηνας ; ἔσθ᾽ ὅποι κατὰ τῶν πετρῶν 530 
ς - δον ὺν ᾽ , 2 Βινν “ , 

ἡμᾶς ἔτ᾽ ἄξεις: οὐ γάρ ἐστ᾽ ἐνταῦθά τις 

ὁδός. ΠΕ. οὐδὲ μὰ Δί ἐνταῦθά γ᾽ ἀτραπὸς οὐδαμοῦ. 
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, -“ “ 7 

ΕΥ. τί δ᾽; ἡ κορώνη τῆς ὁδοῦ τι λέγει πέρι; 
᾿ “ , 

ΠΕ. οὐ ταὐτὰ κρώζει μὰ Δία νῦν τε καὶ τότε. 
ΕὙ. τί δὴ λέγει περὶ τῆς ὁδοῦ; ΠΕ. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 55 

΄ , Φ γ9.ς ον 7 " κ ῇ 
βρύκουσ᾽ ἀπέδεσθαί φησί μου τοὺς δακτύλους ; 

ΕὙ, οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐστὶν ἡμᾶς δεομένους 

ἐς κόρακας ἐλθεῖν καὶ παρεσκευασμένους, 
5, ) -“ Ἀ ς 4 

ἔπειτα μὴ ᾿ξευρεῖν δύνασθαι τὴν ὁδόν; 
“- ᾽ «ς ΄ 

ἡμεῖς γὰρ, ὠνδρες οἱ παρόντες ἐν λόγῳ, 80 
ω Ν 

νόσον νοσοῦμεν τὴν ἐναντίαν Σάκᾳ 
ς Ν Χ 2 ΩΣ 5 μὴ ἢ , 

Ο μὲν γὰρ οὐκ ὧν ἀστὸς ἐσβιαάζεται, 
« - Ν “Ὁ 

ἡμεῖς δὲ φυλῇ καὶ γένει τιμώμενοι, 
᾿] Ν » 5 ΄Ὁ - 

ἀστοὶ μετ᾽ ἀστῶν, οὐ σοβοῦντος οὐδενὸς 
᾿] 7 “ ᾽ “ Ὁ“ 

ἀνεπτόμεσθ᾽ ἐκ τῆς πατρίδος ἀμφοῖν ποδοῖν, 8 
9 Ἁ, 3 “ 

αὐτὴν μὲν οὐ μισοῦντ᾽ ἐκείνην τὴν πόλιν 
Ἂ Χ ᾽ Γ ΗΝ ’ 5 ,ὔ τὸ μὴ οὐ μεγάλην εἶναι φύσει κεὐδαίμονα 

καὶ πᾶσι κοινὴν ἐναποτῖσαι χρήματα. 
« ἢ 53 “ΟΣ Ἂ ῇ 

οἱ μὲν γὰρ οὖν τέττιγες ἕνα μῆν᾽ ἢ δύο 
ἐπὶ τῶν κραδῶν ἀδουσ᾽, ᾿Αθηναῖοι δ᾽ ἀεὶ 40 
9 Ν “ “ Ὑ ’ Ν 4 

ἐπὶ τῶν δικῶν ἄδουσι πάντα τὸν βίον. 
Ν “ 

διὰ ταῦτα τόνδε τὸν βάδον βαδίξομεν, 
“ ᾿] Ι 

κανοῦν δ᾽ ἔχοντε καὶ χύτραν καὶ μυρρίνας 
, ἴω ᾿ 

πλανώμεθα ζητοῦντε τόπον ἀπράγμονα, 
, ᾽ " ὅποι καθιδρυθέντε διαγενοίμεθ᾽ ἄν. 4 
ε ἃ , “ 5 Χ Ν Ψ» 

ὁ δὲ στόλος νῷν ἐστι παρὰ τὸν Τηρέα 
εἾ 5» Ρ] ΕῚ 7 ’ ͵ τὸν ἔποπα, παρ᾽ ἐκείνου πυθέσθαι δεομένω, 

5  » εἴ που τοιαύτην εἶδε πόλιν ἣ ᾿πέπτατο. 
᾿ , 

ΠΕ. οὗτος. ΕὟ. τί ἔστιν; ΠΕ. ἡ κορώνη μοι πάλαι 
ς Χ " ἄνω τι φράζει. ΕὟΝ. χὠ κολοιὸς οὑτοσὶ 50 

᾽ μ“ ω Η͂ 
ἄνω κέχηνεν ὡσπερεὶ δεικνύς τί μοι 

᾽ 5 ὦ 2 Υ Ἵ “2 ΥὙ κοὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ ἔστιν ἐνταῦθ᾽ ὀρνεα. 
, Ι Ἃ 7 , εἰσόμεθα δ᾽ αὐτίκ᾽, ἢν ποιήσωμεν ψόφον. 
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ΠΙῸ ἀλλ᾽ οἷσθ᾽ ὃ δρᾶσον ; τῷ σκέλει θένε τὴν πέτραν. 
ΕΥ̓. σὺ δὲ τῇ κεφαλῇ γ᾽, ἵν᾿ ἢ διπλάσιος ὁ ψόφος. 55 
ΠΕ σὺ δ᾽ οὖν λίθῳ κόψον λαβῶων. 

ΕΥ͂. πάνυ η᾽, εἰ δοκεῖ. 
παῖ παῖ. 

ΠΕ. τί λέγεις, οὗτος: τὸν ἔποπα παῖ καλεῖς: 

οὐκ ἀντὶ τοῦ παιδός σ᾽ ἐχρὴν ἐποποῖ καλεῖν ; 

ΕΥ̓͂. ἐποποῖ. ποιήσεις τοί με κόπτειν αὖθις αὖ; 
ἐποποῖ. 60 

ΡΟ. τίνες οὗτοι; τίς ὁ βοῶν τὸν δεσπότην; 

ΕΥ̓͂. "Ἄπολλον ἀποτρόπαιε, τοῦ χασμήματος. 

ΤΡΟ. οἴμοι τάλας, ὀρνιθοθήρα τουτωί. 

ΕΥ. οὕτως τι δεινὸν οὐδὲ κάλλιον λέγειν ; 

ΤΡΟ. ἀπολεῖσθον. ΕΥ̓. ἀλλ᾽ οὐκ ἐσμὲν ἀνθρώπω. 
ἘΡΩ. τί δαί: 

ΕΥ̓͂. “Ὑποδεδιὼς ἔγωγε, Λιβυκὸν ὄρνεον. ' 06 
ἀτὰρ σὺ τί θηρίον ποτ᾽ εἶ πρὸς τῶν θεῶν; 

ΤΡΟ. ἔρνις ἔγωγε δοῦλος. 10 

ΕΥ. ἡττήθης τινὸς 

ἀλεκτρυόνος ; 
ΤΡΟ: οὗκ, ἀλλ᾽ ὅτε περ ὁ δεσπότης 

» ς᾽ ’ὔ ’ ῇΓ ᾿] " ἔποψ' ἐγένετο, τότε γενέσθαι μ᾽ ηὔξατο 
», εἶ; ᾿] “ ’ 4 ᾽ » ὄρνιν, ἵν᾽ ἀκόλουθον διάκονόν τ᾽ ἔχῃ. 

ΕΥ΄. δεῖται γὰρ ὄρνις καὶ διακόνου τινός ; 
ΤΡΟ. οὗτός γ᾽, ἅτ᾽, οἶμαι, πρότερον ἄνθρωπός ποτ᾽ ὦν. "5 

4 Ν .} Ὁ ““ ᾿ “ , 

ὅτε μὲν ἐρᾷ φαγεῖν ἀφύας Φαληρικάς, 

τρέχω ᾿π᾿ ἀφύας ἐγὼ λαβὼν τὸ τρύβλιον. 
, “ “- 

ἔτνους δ᾽ ἐπιθυμεῖ, δεῖ τε τορύνης καὶ χύτρας" 

τρέχω ᾿πὶ τορίνην. 
ΕὙ. τροχίλος ὄρνις οὑτοσί. 

5 θ᾽ κε «ὃ ὃ “ 4 ΓΝ, Ξ ἈΝ ὃ ῇ οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ τροχίλε; τὸν δεσπότην 80 
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ἡμῖν κάλεσον. ΤΡΟ. ἀλλ᾽ ἀρτίως νὴ τὸν Δία 
εὕδει καταφαγὼν μύρτα καὶ σέρφους τινάς. 

ΕΥ. ὅμως ἐπέγειρον αὐτόν. 

ἜΡΘ.: οἷδα μὲν σαφῶς 
“ » , -“ 2 ΕΝ “ 3 χἢ - 

ὅτι ἀχθέσεται, σφῷν δ᾽ αὐτὸν οὕνεκ᾽ ἐπεγερῶ. 

ΠΕ. κακῶς σύ γ᾽ ἀπόλοι᾽,, ὥς μ᾽ ἀπέκτεινας δέει. 85 
ΕΥ. οἴμοι κακοδαίμων, χὠ κολοιός μοἴΐχεται 

ὑπὸ τοῦ δέους. 

ΠΗ. ὦ δειλότατον σὺ θηρίον, 
΄ 3 [ο Ν ῇ 

δείσας ἀφῆκας τὸν κολοιόν ; 

ΤΥ. εἰπέ μοι, 
Χ Χ Ἁ , ᾽ 9 “ ’ 

σὺ δὲ τὴν κορώνην οὐκ ἀφῆκας καταπεσών; 
ΠΕ. μὰ Δί οὐκ ἔγωγε. ΕΥ͂. ποῦ γάρ ἐστιν; 90 
ΠΕ. ἀπέπτατο. 

ΕΥ̓. οὐκ ἀρ’ ἀφῆκας" ὦγαθ᾽, ὡς ἀνδρεῖος εἶ, 
ἘΠΟΨ. ἄνοιγε τὴν ὕλην, ἵν’ ἐξέλθω ποτέ. 

ΕΥ͂. ὦ Ἡράκλεις, τουτὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ θηρίον ; 

τίς ἡ πτέρωσις ; τἴς ὁ τρόπος τῆς τριλοφίας: 

ΕΠΌΟΨ. τίνες εἰσί μ᾽’ οἱ ζητοῦντες ; 95 
ΤΥ. οἱ δώδεκα θεοὶ 

" 5 ““ , 

εἴξασιν ἐπιτρῖψιαί σε. 

ΕΠΟΨ. μῶν με σκώπτετον 
ς ““ ΕῚ 

ὁρῶντε τὴν πτέρωσιν; ἦ γὰρ, ὦ ξένοι, 
" ᾽ “- - 

ἄνθρωπος. ΕΥ͂., οὐ σοῦ καταγελώμεν. 
ἘΠΟΨ. ἀλλὰ τοῦ; 
ΕὟ. τὸ ῥάμφος ἡμῖν σου γέλοιον φαίνεται. 
ΕΠΠΟΨ.. τοιαῦτα μέντοι Σοφοκλέης λυμαίνεται 100 

ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐμὲ τὸν Τηρέα. 
ΕΥ͂. 'Τηρεὺς γὰρ εἶ σύ; πότερον ὄρνις ἢ ταώς: 

"} " Φ “ Ἂ ΒΠΟΨ. ὄρνις ἔγωγε. ΕΥ͂, κᾷτά σοι ποῦ τὰ πτερά; 
ΕΊΤΟΨ. ἐξερρύηκε. ΕΥ̓͂, πότερον ὑπὸ νόσου τινός ; 
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ΕΠ ΟΨ. οὐκ, ἀλλὰ τὸν χειμῶνα πάντα τὥρνεα 105 
πτερορρυεῖ, κἄτ᾽ αὖθις ἕτερα φύομεν. 
ἀλλ᾽ εἴπατόν μοι, σφὼ τίν᾽ ἐστόν; 

ΕΥ. νώ; βροτώ. 
ὈΠΟΨ. ποδαπὼ τὸ γένος δ᾽ ; 
ΕΥ. ὅθεν αἱ τριήρεις αἱ καλαί, 

ἘΠΟΨ. μῶν ἡλιαστά; 
ΕΥ. μαλλὰ θατέρου τρόπου, 

ἀπηλιαστά. 110 

ΕΠΟΨ. σπείρεται γὰρ τοῦτ᾽ ἐκεῖ 
τὸ σπέρμ᾽; 

ΕΥ. ὀλίγον ζητῶν ἂν ἐξ ἀγροῦ λάβοις. 
ΒΕΠΟΨ. πράγους δὲ δὴ τοῦ δεομένω δεῦρ᾽ ἤλθετον ; 
ΕΥ̓. σοὶ συγγένεσθαι βουλομένω. ἘΠΠΟΨ,. τίνος πέρι; 

ΕΥ. ὅτι πρῶτα μὲν ἦσθ᾽ ἄνθρωπος, ὥσπερ νὼ, ποτὲ, 

κἀργύριον ὠφείλησας, ὥσπερ νὼ, ποτὲ, 11 

κοὺκ ἀποδιδοὺς ἔχαιρες, ὥσπερ νὼ, ποτέ" 
εἶτ᾽ αὖθις ὀρνίθων μεταλλάξας φύσιν 
καὶ γὴν ἐπεπέτου καὶ θάλατταν ἐν κύκλῳ. 
καὶ πάνθ᾽ ὅσαπερ ἄνθρωπος ὅσα τ᾽ ὄρνις φρονεῖς. 
ταῦτ᾽ οὖν ἱκέται νὼ πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀφίγμεθα, 120 
εἴ τινα πόλιν φράσειας ἡμῖν εὔερον, 

ὥσπερ σισύραν ἐγκατακλινῆναι μαλθακήν. 

ΕΠΠΟΨ. ἔπειτα μείζω τῶν ΚΚραναῶν ἕητεῖς πόλιν ; 

ΕΥ̓ μείζω μὲν οὐδὲν, προσφορωτέραν δὲ νῷν. 
ΕΠΠΟΨ. ἀριστοκρατεῖσθαι δῆλος εἶ ζητῶν. 125 

ΕΥ. ἐγώ; 
ἥκιστα᾽ καὶ τὸν Σκελλίου βδελύττομαι. 

ἘΠΟΨ. ποίαν τιν᾽ οὖν ἥδιστ᾽ ἂν οἰκοῖτ᾽ ἂν πόλιν ; 
ΕΥ̓͂. ὅπου τὰ μέγιστα πράγματ᾽ εἴη τοιαδί" 

ἐπὶ τὴν θύραν μου πρῴ τις ἐλθὼν τῶν φίλων 
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λέγοι ταδί: πρὸς τοῦ Διὸς τοὐλυμπίου, 

ὅπως παρέσει μοι καὶ σὺ καὶ τὰ παιδία 

λουσάμενο, πρῷ᾽ μέλλω γὰρ ἑστιᾶν γάμους" 

καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποιήσης" εἰ δὲ μὴ, 

μή μοι τώτε γ᾽ ἔλθῃς, ὅταν ἐγὼ πράττω κακώς. 

ΕΠΟΨ. νὴ Δία ταλαιπώρων γε πραγμάτων ἐρᾷς. 
“αΝἢ " ΠΕ , ὴ, 2 ᾿ξ ἢ: , 
ἀτὰρ ἔστι γ᾽ ὁποίαν λέγετον εὐδωίμων πόλις 

παρὰ τὴν ἐρυθρὰν θάλατταν. 
ἘΥ. οἴμοι, μηδαμῶς 

ς »“ΜἄΕ ἈΝ Ὁ.» ο , 

ἡμῖν γε παρὰ θάλατταν, ἵν᾽ ἀνακύψεται 
ὉΝ Ὁ Μ 3 ς 7 

κλητῆρ᾽ ἀγουσ᾽ ἕωθεν ἡ Σαλαμινία. 

“ΒῬλληνικὴν δὲ πόλιν ἔχεις ἡμῖν φρᾶσαι; 

ΕΠΟΨ. τί δ᾽ οὐ τὸν ᾿Ηλεῖον Λέπρεον οἰκίζετον 
ἐλθόνθ᾽. 

ΕΥ. ὁτιὴ νὴ τοὺς θεοὺς, σ᾽ οὐκ ἰδὼν, 

βδελύττομαι τὸν Λέπρεον ἀπὸ Μελανθιου. 
ΕΠΟΨ. ἀλλ᾽ εἰσὶν ἕτεροι τῆς Λοκριδος ᾿Οπούντιοι, 

ἵνα χρὴ κατοικεῖν. 
ΕΥΎ. ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ ᾿᾽Οπούντιος 

οὐκ ἂν γενοίμην ἐπὶ ταλάντῳ χρυσίου. 

οὗτος δὲ δὴ τίς ἔσθ᾽ ὁ μετ᾽ ὀρνίθων βίος ; 
Ν Ν 3 ᾽ ει ο 

σὺ γὰρ οἶσθ᾽ ἀκριβῶς. 

ΒΠΟΨ. οὐκ ἄχαρις ἐς τὴν τριβήν" 
ΩΣ [ ᾿ - ᾿ " ἦ οὗ πρῶτα μὲν δεῖ ζὴν ἄνευ βαλαντίου. 

ΕΥ̓. πολλὴν γ᾽ ἀφεῖλες τοῦ βίου κιβδηλίαν. 

ΕΠΟΨ. νεμόμεσθα δ᾽ ἐν κήποις τὰ λευκὰ σήσαμα 

καὶ μύρτα καὶ μήκωνα καὶ σισύμβρια. 

ΕΥ͂, ὑμεῖς μὲν ὦρα ζῆτε νυμφίων βίον. 

ΠῚ, φεῦ φεῦ. 
ΨΦ ων] . “ ῇ ᾽ 5 5 , ; 

ἢ μέγ᾽ ἐνορῶ βούλευμ᾽ ἐν ὀρνίθων γένει, 
Ν Α χὰ 4 ᾿] δ ᾽ ͵ , 

καὶ δύναμιν ἣ γένοιτ᾽ ἂν, εἰ πίθοισθέ μοι. 

1390 

185 

. 115 

150 

155 

νυ 100 



ΟΡΝΙΘῈΣ. 31 

ΕΠΟΨ, τί σοι πιθώμεσθ᾽ : 

ΠΕ. 
γ “ - Ν 

ὁ τι πίθησθε; πρῶτα μὲν 
“ ῇ 

μὴ περιπέτεσθε πανταχῆ κεχηνότες" 105 
« -“ " " , ᾿] 7 

ὡς τοῦτ᾽ ἄτιμον τοὔργον ἐστίν. αὐτίκα 
᾽ “ » ςι .» Δ 

ἐκεῖ παρ᾽ ἡμῖν τοὺς πετομένους ἢν ἔρῃ, 
οἷν Ω ς , ἜΡΙΣ Υ, 

τίς ἔστιν οὗτος; ὁ Τελέας ἐρεῖ ταδί 
͵ Υ͂ ᾽ , 

ἄνθρωπος ὄρνις ἀστάθμητος πετόμενος, 
3 , ᾿] ͵ - 

ἀτέκμαρτος, οὐδὲν οὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένων. 

ἘΠΟΨ. νὴ τὸν Διόνυσον, εὖ γε μωμᾷ ταυταγί. 
’ Δ .᾿ -“ ͵ ͵ὔ , 

τί ἂν οὖν ποιοῖμεν; ΠΕ. οἰκίσατε μίαν πόλιν. 

ΕΠΟΨ. ποίαν δ᾽ ἂν οἰκίσαιμεν ὄρνιθες πόλιν ; 
ΠΕ. 

ΠΗ 

νΝ τὰ }] Ἅ » ἄληθες, ὦ σκαιότατον εἰρηκὼς ἔπος, 
βλέψον κάτω. ἘΠΟΨ. καὶ δὴ βλέπω. 118 

-“ , 

βλέπε νῦν ἄνω. 

ἘΠΟΨ. βλέπω. ΠΕ. περίαγε τὸν τράχηλον. 
ΕΠΟΨ. νὴ Δία 

ΠΕ. 

ἀπολαύίσομαί τι δ᾽, εἰ διαστραφήσομαι. 

εἶδές τι; 

ἘΠΟΨ. τὰς νεφέλας γε καὶ τὸν οὐρανόν. 
ΠΕ. 

᾿ κῳ εὺ ͵ » :} , , 

οὐχ οὗτος οὖν δήπου ᾽στιν ὀρνίθων πολος:; 

ΕΠΟΨ. πόλος : τίνα τρόπον ; 180 

ΠΙ, 
“4 . , , 
ὥσπερ εν λέγοις τύπος. 

ς Ἦν Ν -“ - Ν ῇ ὁτιὴ δὲ πολεῖται τοῦτο καὶ διέρχεται 
΄“ “ -“ ΄ Ξ 

ἅπαντα, διὰ τοῦτό γε καλεῖται νῦν πόλος". 
᾿ μ -“ , » δ᾽ 

ἣν δ᾽ οἰκίσητε τοῦτο καὶ φράξηθ᾽ ἁπαξ, 
“ , 

ἐκ τοῦ πόλου τούτου κεκλήσεται πόλις. 
’ Ἀ ΄ , 

ὥστ᾽ ἄρξετ᾽ ἀνθρώπων μὲν ὥσπερ παρνόπων, 185 
53 Χ Ω » Ὁ , τοὺς δ᾽ αὖ θεοὺς ἀπολεῖτε λιμῷ Μηλίῳ. 

ΕΠΟΨ. πῶς: 

ΠΕ). ἐν μέσῳ δήπουθεν ἀήρ ἐστι γῆς. 

εἶθ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς, ἣν ἰέναι βουλώμεθα. 
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Πυθώδε, Βοιωτοὺς δίοδον αἰτούμεθα, 
οὕτως, ὅταν θύσωσιν ἄνθρωποι θεοῖς, 
δ Ν ’ ͵ ΟΡ Ἢ 6 ᾿ ἣν μὴ φόρον φέρωσιν ὑμῖν οἱ θεοὶ, 

-“ ἤ - Ρ» “Ὁ , 

διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους 
“Ὁ χ , 

τῶν μηρίων τὴν κνῖσαν οὐ διαφρήσετε. 
ἘΠΟΨ. ἰοὺ ἰού" 

“- Ν ΄ Ν ῇ Ν δί μὰ γῆν, μὰ παγίδας, μὰ νεφέλας, μὰ δίκτυα, 
μὴ ᾿γὼ νόημα κομψότερον ἤκουσά πω; 
ὥστ᾽ ἂν κατοικίζοιμι μετὰ σοῦ τὴν πόλιν, 

2 Ἷ “ ν . 4 

εἰ ξυνδοκοίη τοῖσιν ἄλλοις ὀρνέοις. 
ΠΕ , Ἃ 3 Ν - ΕῚ ΟΣ ἴω ὃ ᾿ Η . τίς ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ᾽ αὐτοῖς διηγήσαιτο:; 
ΒΠΟΨ. σύ. 

3. ΤῸΝ Ν 3 Ἁ ’ " Χ [ον ἐγὼ γὰρ αὐτοὺς βαρβάρους ὄντας πρὸ τοῦ 

ἐδίδαξα τὴν φωνὴν, ξυνὼν πολὺν χρόνον. 
ΠΕ. πῶς δῆτ᾽ ἂν αὐτοὺς ξυγκαλέσειας : 

ΒΠΟΨ. ῥᾳδίως. 
Ἂ "νὴ 5 Α ς ΒΕ) ᾳ 9 5 Χ ἴ δευρὶ γὰρ ἐσβὰς αὐτίκα μαλ᾽ ἐς τὴν λόχμην. 

ἔπειτ᾽ ἀνεγείρας τὴν ἐμὴν ἀηδόνα, 

καλοῦμεν αὐτούς" οἱ δὲ νῷν τοῦ φθέγματος μ γμ 
ἐάνπερ ἐπακούσωσι, θεύσονται δρόμῳ. 

ΠΕ. ὦ φίλτατ᾽ ὀρνίθων σὺ, μή νυν ἕσταθι: 
ἀλλ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽, ἀγ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐς τὴν λόχμην 

ἔσβαινε κἀνέγειρε τὴν ἀηδόνα. 

ΕΠΌΟΨ,. ἄγε σύννομέ μοι, παῦσαι μὲν ὕπνου, 
λῦσον δὲ νόμους ἱερῶν ὕμνων, 

« Ν 7 Ὁ 

οἣς διὰ θείου στόματος θρηνεῖς, 
Ν 5 Ν Ν Ἀ ΙᾺ 5" τὸν ἐμὸν καὶ σὸν πολύδακρυν Ἴτυν 

ἐλελιζομένη διεροῖς μέλεσιν 

γένυος ξουθῆς" 
καθαρὰ χωρεῖ διὰ φυλλοκόμου 

3 Ἃ Ν Ἁ “ 

μίλακος ἠχὼ πρὸς Διὸς ἕδρας, 

190 

190 

200 

205 

210 
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“5 [ ἤ - ν 

ἵν. ὁ χρυσοκόμας Φοῖβος ἀκούων 

τοῖς σοῖς ἐλέγοις ἀντιψάλλων 
ἐλεφαντόδετον φόρμιγγα θεῶν 

ἵστησι χορούς" 
διὰ δ᾽ ἀθανάτων στομάτων χωρεῖ 900 

ξύμφωνος ὁμοῦ 

θεία μακάρων ὀλολυγή. 
" - 

(αὐλεῖ) 

ΠΕ. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τοῦ φθέγματος τοὐρνιθίου" 
- , Ν , Υ οἷον κατεμελίτωσε τὴν λόχμην ὕλην. 

ΕΥ. οὗτος. ΠΕϊ. τί ἔστιν; ΕΟ. οὐ σιωπήσει: 9 

ΠΕ. τί δαί; 
ΕΥ͂. οὕποψ' μελῳδεῖν αὖ παρασκευάξεται. 
ΕΠΟΨ. ἐποποποποποποποποποποῖ, 

ιῷ οι 

““᾿ 9" 3 ᾿ 3 Χ ᾽ Ι » ε 

ἰὼ ἰὼ, ἐτὼ τὼ ἐτὼ ἐἰτὼ 
Ά ἰοὸ “ ς ἴτω τις ὧδε τῶν ἐμῶν ὁμοπτέρων" 

ὅσοι τ᾽ εὐσπόρους ἀγροίκων γύας 230 
’ [ον 7] ’ 

νέμεσθε, φῦλα μυρία κριθοτράγων 
σπερμολόγων τε γένη 

Χ Χ ᾿ - ταχὺ πετόμενα, μαλθακὴ ἱέντα γῆρυν. 
] ᾽ Ὑ Ἁ 

ὅσα τ᾽ ἐν ἄλοκι θαμὰ 
““ 53 ͵ Ἰ] Φ 

βῶλον ἀμφιτιττυβιίζεθ᾽ ὧδε λεπτὸν 285 
«ς , ΟΞ 

ἡδομένᾳ φωνᾷ 
τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιό" 
ὅσα θ᾽ ὑμῶν κατὰ κήπους ἐπὶ κισσοῦ 

Ἷ Ν 5, 

κλάδεσι νομὸν ἔχει, 
τά τε κατ᾽ ὄρεα, τά τε κοτινοτράγα, τά τε κομαρο- 

φάγα, 240 
Ἦ 4 , » 3 Ν ε. βίχΩΣ 

ἀνύσατε πετόμενα πρὸς ἐμὰν ἀοιδάν 
ἣ Ν τριοτὸ τριοτὸ τοτοβρίξ. 

᾿] “- 9 , 

οἵ θ᾽ ἑλείας μαρ᾽ αὐλῶνας ὀξυστόμους 
6. Α. 3 
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5 7 , ᾿] ,“ " ᾿] , »ῸῸῃἭ. 

ἐμπίδας κάπτεθ᾽, ὅσα τ' εὐδρόσους γῆς τόπους 545 
"ἢ ἮΝ - :] 3» ΤῈ Μ θῶ ἔχετε λειμῶνά τ᾽ ἐρόεντα Μαραθῶνος, 

ὄρνις τε πτεροποίκιλος 
ἀτταγᾶς ἀτταγᾶς" 
ε 2 3:,ϑ Φἢς ͵ ΓῚ ͵ 

ὧν τ᾽ ἐπὶ πόντιον οἶδμα θαλάσσης 200 

φῦλα μετ᾽ ἀλκυόνεσσι ποτῶται. 
δεῦρ᾽ ἴτε πευσόμενοι τὰ νεώτερα, 
πάντα γὰρ ἐνθάδε φῦλ᾽ ἀθροΐζομεν 
οἰωνῶν ταναοδείρων. 
» , ΝΝ “ πκ ἥκει, γάρ τις δριμὺς πρέσβυς, 25 

καινὸς γνώμην, 

καινῶν ἔργων τ᾽ ἐγχειρητής. 

ἀλλ᾽ ἴτ᾽ ἐς λόγους ἅπαντα, 

δεῦρο δεῦρο δεῦρο δεῦρο. 
τοροτοροτοροτοροτίξ. 200 

κικκαβαῦ κικκαβαῦ. 

τοροτοροτοροτορολυλιλίξ. 
ς - .} ΕΙΣ 

ΤῈ, ὁρᾷς τιν ὄρνιν; 
Ωγ: ὰ τὸν ᾿Απόλλω ᾿γὼ μὲν οὔ" μ 

, ῇ 3 Ὑ οὖ 5 Ν ᾽: καίτοι κέχηνά γ᾽ εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπων. 
ΠΕ. ἄλλως ἀρ᾽ οὕποψ,, ὡς ἔοικ᾽, ἐς τὴν λόχμην 205 

Ν “ 

ἐμβὰς ἐπῶζε χαραδριὸν μιμούμενος. 
ΦΟ. τοροτὶξ τοροτίξ. 

ΠΈ). ὠγάθ᾽, ἀλλὰ χοὐτοσὶ καὶ δή τις ὄρνις ἔρχεται. 
᾽ “ , - 

ΕΥ. νὴ Δί ὄρνις δῆτα. τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου ταώς; 

ΠΕ. οὗτος αὐτὸς νῷν φράσει τίς ἐστιν ὄρνις οὑτοσί; 510 
Φ [ , “ - - ΠΠΟΨ. οὗτος οὐ τῶν ἡθάδων τῶνδ᾽ ὧν ὁρᾶθ᾽ ὑμεῖς ἀεὶ, 

3 “ 

ἀλλὰ λιμναῖος. 

ΠΕ. βαβαὶ, καλός γε καὶ φοινικιοῦς. 
ϑυτ εν, [4] 

ΒΠΟΨ, εἰκότως γε καὶ γὰρ ὄνομ᾽ αὐτῷ ᾿στι φοινι- 
κόπτερος. 
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ΕΥ̓͂. οὗτος, ὦ σέ τοι. ΠΕ, τί βωστρεῖς : 
ΕΥ. ἕτερος ὄρνις οὑτοσί. 
ΠΕ. νὴ Δί᾽ ἕτερος δῆτα χοῦτος ἔξεδρον χώραν ἔχων. 515 

τίς ποτ᾽ ἔσθ᾽ ὁ μουσόμαντις ἄτοπος ὄρνις ὀριβάτης : 

ΕΠΟΨ. ὄνομα τούτῳ Μῆδος ἐστι. 

ΠΕ. Μῆδος : ὠναξ “Πράκλεις" 
εἶτα πῶς ἄνευ καμήλου Μῆδος ὧν εἰσέπτατο ; 

ΕΥ. ἕτερος αὖ λόφον κατειληφώς τις ὄρνις οὑτοσί. 
ΠΕ, τί τὸ τέρας τουτί ποτ᾽ ἐστίν; οὐ σὺ μόνος ἄρ᾽ ἦσθ᾽ 

ἔποψ, 280 

ἀλλὰ χοῦτος ἕτερος ; 

ΕΠΟΨ. ἀλλ᾽ οὗτος μέν ἐστι Φιλοκλέους 

ἐξ ἔποπος, ἐγὼ δὲ τούτου πάππος, ὥσπερ εἰ λέγοις 

Ἵππίνικος Καλλίου καξ “Ἱππονίκου Καλλίας. 
ΠΕ. Καλλίας ἄρ᾽ οὗτος οἵρνις ἐστίν᾽ ὡς πτερορρυεῖ. 
ΒΠΌΨ,. ἅτε γὰρ ὧν γενναῖος ὑπό τε συκοφαντῶν τίλ- 

λεταιυ, 955 

αἵ τε θήλειαι προσεκτίλλουσιν αὐτοῦ τὰ πτερά. 
ΠΕ. ὦ ἸΠόσειδον, ἕτερος αὖ τις βαπτὸς ὄρνις οὑτοσί. 

τίς ὀνομάζεταί ποθ᾽ οὗτος: 

ΕΠΟΨ. , οὑτοσὶ κατωφαγᾶς. 
ΠΕ. ἔστε γὰρ κατωφαγᾶς τις ἄλλος ἢ Κλεώνυμος : 
ΕΥ. πῶς ἂν οὖν ΚΚλεώνυμός γ᾽ ὧν οὐκ ἀπέβαλε τὸν λόφον; 

ΠΕ. ἀλλὰ μέντοι τίς ποθ᾽ ἡ λόφωσις ἡ τῶν ὀρνέων; 5390 

ἢ πὶ τὸν δίαυλον ἦλθον: 

πᾳ ὥσπερ οἱ Κᾶρες μὲν οὖν 

ἐπὶ λόφων οἰκοῦσιν, ὦγαθ᾽, ἀσφαλείας οὕνεκα. 
ΠΕ. ὦ ΤΙόσειδον, οὖν ὁρᾷς ὅσον συνείλεκται κακὸν 

ὀρνέων ; 295 
ΕΥ. ὦναξ "Απολλον, τοῦ νέφους. ἰοὺ ἰού; 

οὐδ᾽ ἰδεῖν ἔτ᾽ ἔσθ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν πετομένων τὴν εἴσοδεν. 

᾿.:-Ξ 5 
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ἘΠΌΟΨ. οὑτοσὶ πέρδιξ, ἐκεινοσὶ δὲ νὴ Δί᾽ ἀτταγᾶς, 
οὑτοσὶ δὲ πηνέλοψ,, ἐκεινοσὶ δέ γ᾽ ἀλκυών. 

ΤΟΥ͂, τίς γάρ ἐσθ᾽ οὕπισθεν αὐτῆς ; 
ἘΠΟΨ. ὅστις ἐστί; κειρύλος. 
ΤῈ). κειρύλος γάρ ἐστιν ὄρνις ; 800 
ΕΥ. οὐ γάρ ἐστι Σποργίλος ; 
ΕΠΟΨ. χαὐτηί γε γλαῦξ. 
ΕΥ. τί φής ; τίς γλαῦκ᾽ ᾿Αθήναζ᾽ ἤγαγε; 
ΕΠΟΨ, κίττα, τρυγὼν, κορυδὸς, ἐλεᾶς, ὑποθυμὶς, περι- 

στερὰ, 
νέρτος, ἱέραξ, φάττα, κὀκκυξ, ἐρυθρόπους, κεβλήπυρις, 

᾿ ν . ᾽ ͵ ἢ 
πορφυρὶς, κερχνὴς, κολυμβὶς, ἀμπελὶς, φήνη, δρύοψ'. 

ΕὝ. ἰοὺ ἰοὺ τῶν ὀρνέων, 805 
ἥν ἊΝ Φ. Ἁ “ ᾿ 

ιοὺ ἰοὺ τῶν κοψίχων 

οἷα πιππίζουσι καὶ τρέχουσι διακεκραγότες. 
ἄρ᾽ ἀπειλοῦσίν γε νῷν ; οἴμοι, κεχήνασίν γέ τοι 

καὶ βλέπουσιν εἰς σὲ καμέ. 

ΠΕ. τοῦτο μὲν κἀμοὶ δοκεῖ. 
"δ “Ὁ τὶ ΥΝ τεν 2 “ , , 

ΧΟ. ποποποποποποποῦ μὶ'ὶ ἀρ ὃς ἐκάλεσε; τίνα τόπον 

ἄρα νέμεται; 810 

ἘΠΌΟΨ. οὑτοσὶ πάλαι πάρειμι κοὐκ ἀποστατῶ φίλων. 
, “ "» Χ Ν ᾿ Ν , 

ΧΟ. τιτιτιτιτυτιτυτίνα λόγον ἀρα ποτὲ πρὸς ἐμὲ φίλον 

ἔχων; 831 

ἘΠΟΨ. κοινὸν, ἀσφαλῆ, δίκαιον, ἡδὺν, ὠφελήσιμον. 
ΥὙ Ν Ἁ ΝῚ σε» ἢ 3 ΄“ [φ 5 ’ ἄνδρε γὰρ λεπτὼ λογιστὰ δεῦρ᾽ ἀφῖχθον ὡς ἐμέ. 350 

ἂν» “ “Ὁ - “ 

ΧΟ. ποῦ; πᾶ; πῶς φης; 

ΒΠΠΟΨ,. φήμ᾽ ἀπ’ ἀνθρώπων ἀφῖχθαι δεῦρο πρεσβύτα 
δύο" 

7 », ᾿ ,ὔ 

ἥκετον δ᾽ ἔχοντε πρέμνον πράγματος πελωρίου. 

ΧΟ. ὦ μέγιστον ἐξαμαρτὼν ἐξ ὕτου ᾽τράφην ἐγώ, 
“ , “Ὁ 

πῶς λέγεις; ἘΠΟΨ, μήπω φοβηθῇς τὲν λόγον. 
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ΧΟ. τί μ᾽ εἰργάσω: 
ΕΠΟΨ, ἀνδρ᾽ ἐδεξάμην ἐραστὰ τῆσδε τῆς ξυνουσίας. 
ΧΟ. καὶ δέδρακας τοῦτο τοὔργον ; 825 
ἘΠΟΨ. καὶ δεδρακώς γ᾽ ἥδομαι. 
ΧΟ. καἀστὸν ἤδη που παρ᾽ ἡμῖν ; 
ἘΠΟΨ. εἰ παρ᾽ ὑμῖν εἴμ᾽ ἐγώ. 

ΧΟ. ἔα ἔα, στρ. 

προδεδόμεθ᾽ ἀνόσιά τ’ ἐπάθομεν" 
ε Ἰ - 

ὃς γὰρ φίλος ἦν ὁμότροφά θ᾽ ἡμῖν 
ἐνέμετο πεδία παρ᾽ ἡμῖν, 850 

Ἷ Ν Ἂν » Ι͂ 

παρέβη μὲν θεσμοὺς ἀρχαίους, 
, γ ὦ ᾿ , Ρ 

παρέβη δ᾽ ὅρκους ὀρνίθων 

ἐς δὲ δόλον ἐκάλεσε, παρέβαλέ τ᾽ ἐμὲ παρὰ 
’ » τ “ ᾿ {4 ὌΠ ᾿ "9 ᾽ Ν γένος ἀνόσιον, ὅπερ ἐξ ὅτου ᾿᾽γένετ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ 

πολέμιον ἐτράφη. 885 
3 Ν κι “ ᾿ δ Ὁ, ᾽ “ , ᾿Ξ 
ἀλλα πρὸς τοῦτον μὲν ἡμῖν ἐστιν ὕστερος λόγος 

 ἵ Ν ͵ -“ Ἷ -“" Α ’ὔ 

τὼ δὲ πρεσβύτα δοκεῖ μοι τώδε δοῦναι τὴν δίκην 
διαφορηθῆναί θ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν. 

ΠΕ. ὡς ἀπωλόμεσθ᾽ ἄρα. 
“-“ - - Ὁ , 

ΕὙ. αἴτιος μέντοι σὺ νῶν εἶ τῶν κακῶν τούτων μόνος. 
ἐπὶ τί γάρ μ᾽ ἐκεῖθεν ἦγες : 840 

ὦ 

ΠΕ. ἵν᾽ ἀκολουθοίης ἐμοί. 
4 

ΕΥ̓͂. ἵνα μὲν οὖν κλάοιμι μεγάλα. 

ΠΕ. τοῦτο μὲν ληρεῖς ἔχων 
᾽ »-“" ’ ΕΥ Ν 

κάρτα πῶς κλαύσει γὰρ, ἢν ἅπαξ γε τωφθαλμὼ 
᾽ - 

κκοπῆς; 

ΧΟ. ἰὼ ἰὼ, ἄντ. 
͵ » ᾿ ᾽ ῇ 

ἔπαγ᾽, ἔπιθ᾽, ἐπίφερε πολέμιον 
« ἈΝ ,7ὔ ΄ “- 

ὁρμᾶν φονίαν, πτέρυγα τε παντᾶ 8345 
περίβαλε περί τε κύκλωσαι 

ὡς δεῖ τὠδ᾽ οἰμώζειν ἄμφω 



“0); 
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καὶ δοῦναι ῥύίγχει φορβᾶν. 
»" ἈΝ " Ν " ’ . ,ὔ 

οὔτε γὰρ ὥρος σκιερὸν οὔτε νέφος αἰθέριον 
» Χ , » “ , οὔτε πολιὸν πέλαγος ἔστιν ὅ τι δέξεται 350 

τῶδ᾽ ἀποφυγόντε με. 
5 Ν 

ἀλλὰ μὴ μέλλωμεν ἤδη τὠδε τίλλειν καὶ δάκνειν. 
“ΟὮἋΣ 3κτς ᾿ » , Ἂ ᾿ ͵ τ 

ποῦ ᾽σθ᾽ ὁ ταξίαρχος ; ἐπαγέτω τὸ δεξιὸν κέρας 
ἕο ΒΕ. , “-“ “ 

τοῦτ᾽ ἐκεῖνο ποῖ φύγω δύστηνος ; 
τὰ ᾽ κ-"- 

οὗτος, οὐ μενεῖς : 
Ὁ: «ς Χ - 

ἵν᾽ ὑπὸ τούτων διαφορηθῶ; 85 

πῶς γὰρ ἂν τούτους δοκεῖς 
“-“ 3 2 ͵ 

ἐκφυγεῖν; ΕΥ͂. οὐκ οἶδ᾽ πως ἄν. 
, 

ἀλλ᾽ ἐγώ τοί σοι λέγω 
“4 ΄ “ ΙΑ , Ἂ“ Ὁ ὅτι μένοντε δεῖ μάχεσθαι λαμβάνειν τε τῶν χυτρῶν. 

ἤ Ν “ , ᾿] , , 

τί δὲ χύτρα νώ γ᾽ ἀφελήσει; 
“ ᾿] ,ὔ ΝᾺ 

γλαῦξ μὲν οὐ πρύσεισι νῷν 

τοῖς δὲ γαμψώνυξι τοισδι:; 
Ν 3 Ε “ 

τὸν ὀβελίσκον ἁρπάσας 
3 ν κα εἶτα κατάπηζον πρὸ σαυτοῦ. 860 

τοῖσι δ᾽ ὀφθαλμοῖσι τί; 

. ὀξύβαφον ἐντευθενὶ πρόθου λαβὼν ἢ τρύβλιον. 

ὦ σοφώτατ᾽, εὖ γ᾽ ἀνεῦρες αὐτὸ καὶ στρατηγικῶς. 
ὑπερακοντίζεις σύ γ᾽ ἤδη Νικίαν ταῖς μηχαναῖς. 

9 “ ῇ , ἈΝ ΜῈ ΟΝ ς : ᾽ ’ 5 -“ 

ἐλελελεῦ, χώρει, κάθες τὸ ῥύγχος" οὐ μέλλειν ἐχρῆν. 
“ ἴω , ΄ Ἀ 

ἕλκε, τίλλε, παῖε, δεῖρε, κόπτε πρώτην τὴν χύτραν. 3805 

ΠΟ. εἰπέ μοι τί μέλλετ᾽, ὦ πάντων κάκιστα θηρίων, 

ΧΟ, 

Υ 
ἀπολέσαι, παθέντες οὐδὲν, ἄνδρε καὶ διασπάσαι 

΄“» “- »" “3ἅ» Ν 7 

τῆς ἐμῆς γυναικὸς ὄντε ξυγγενῆ καὶ φυλέτα ; 
͵ . 7 ΝΥ - ς ἀπ ι ΣΤ ! ᾿ 

φεισόμεσθα γὰρ τί τῶνδε μᾶλλον ἡμεῖς ἢ λύκων ; 
Δ Ι 7 γον Ὁ 9 ὩΝ Ἂ , " ᾿ 

ἢ τίνας τισαίμεθ᾽ ἄλλους τῶνδ᾽ ἂν ἔἐχθίους ἔτι; 870 

ἘΠΟΨ, εἰ δὲ τὴν φύσιν μὲν ἐχθροὶ, τὸν δὲ νοῦν εἰσιν 
φίλοι, 
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καὶ διδαξοντές τι δεῦρ᾽ ἥκουσιν ὑμᾶς χρήσιμον ; 

ΧΟ. πῶς δ᾽ ἂν οἵδ᾽ ἡμᾶς τι χρήσιμον διδάξειάν ποτε 
δ ’ ͵ ᾽ “ , - “ 

ἢ φράσειαν, ὄντες ἐχθροὶ τοῖσι πάπποις τοῖς ἐμοῖς ; 
ἘΠΌΟΝΨ, ἀλλ᾽ ἀπ᾿ ἐχθρῶν δῆταπολλὰ μανθάνουσιν οἱ σοφοί, 

ΧΟ. 

ἡ γὰρ εὐλάβεια σώζει πάντα. παρὰ μὲν οὖν φίλου 
3 ’ Ὰ “2 δ Ἂν. ἃ Ν ᾽ , 3 ’ 

οὐ μάθοις ἂν τοῦθ᾽, ὁ δ᾽ ἐχθρὸς εὐθὺς ἐξηνάγκασεν. 
.] δι ς , ᾽ . - Φ. Ψ Ι] -“ » 

αὐτίχ᾽ αἱ πόλεις παρ᾽ ἀνδρῶν γ᾽ ἔμαθον ἐχθρῶν κοὐ 
φίλων 318 

» - μιν " Ι ἴω “Ὁ 'Α 

ἐκπονεῖν θ᾽ ὑψηλὰ τείχη ναῦς τε κεκτῆσθαι μακράς. 

τὸ δὲ μάθημα τοῦτο σώζει παῖδας, οἶκον, χρήματα. 

ἔστι μὲν λόγων ἀκοῦσαι πρῶτον, ὡς ἡμῖν δοκεῖ, 

χρήσιμον" μάθοι γὰρ ἄν τις κἀπὸ τῶν ἐχθρῶν σοφόν. 
ΠΈ. οἵδε τῆς ὀργῆς χαλᾶν εἴξασιν. ἄναγ᾽ ἐπὶ σκέλος. 
ΕΠΌΟΨ. καὶ δίκαιόν γ᾽ ἐστὶ, κἀμοὶ δεῖ νέμειν ὑμᾶς χαριν. 
ΧΟ. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄλλο σοί πω πρᾶγμ᾽ ἐνηντιώμεθα. 385 

ΠΕ. μᾶλλον εἰρήνην ἄγουσιν ἢ πρίν' ὥστε τὴν χύτραν 

ΕΥ. 

τώ τε τρυβλίω καθίει: 
μὰ Ν Ν ᾿Ν 5 ΄ 

καὶ τὸ δόρυ χρὴ, τὸν ὀβελίσκον, 
“ ξ - 

περιπατεῖν ἔχοντας ἡμᾶς 
- [ἢ ᾿' ᾽ 

τῶν ὅπλων ἐντὸς, παρ᾽ αὐτὴν 290 
Χ ’ Ε - 

τὴν χύτραν ἄκραν ὁρῶντας 
5» ΄ “ 

ἐγγύς" ὡς οὐ φευκτέον νῷν. 
5 Ἀ “Δ ᾿] “,.Ὁ ᾿] , 

ἐτεὸν, ἢν δ᾽ ἀρ᾽ ἀποθάνωμεν, 

κατορυχησόμεσθα ποῦ γῆς; 

ΠΕ. ὁ Κεραμεικὸς δέξεται νώ. 395 
, Ν “ - 

δημοσίᾳ γὰρ ἵνα ταφώμεν, 

φήσομεν πρὸς τοὺς στρατηγοὺς 

μαχομένω τοῖς πολεμίοισιν 
᾽ - 3 “-“ 

ἀποθανεῖν ἐν ᾿Ορνεαῖς. 
ΧΟ. ἄναγ᾽ ἐς τάξιν πάλιν ἐς ταυτὸν, 400 

καὶ τὸν θυμὸν κατάθου κύψας 
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ἢ . 3 ἣ “ ς , Ἂ 

παρὰ τὴν ὀργὴν ὥσπερ οπλίτης 
» ᾿ ’ κἀναπυθώμεθα τούσδε, τίνες ποτὲ, 
᾿ , 

καὶ πόθεν ἔμολον, 
ἐπὶ τίνα τ᾽ ἐπίνοιαν. 406 
Ψ » ’ 

ἰὼ ἔποψ, σέ τοι καλῶ. 

ἘΠΟΨ. καλεῖς δὲ τοῦ κλύειν θέλων ; 

ΧΟ. τίνες ποθ᾽ οἵδε καὶ πόθεν; 

ΕΠΟΨ. ξένω σοφῆς ἀφ᾽ ᾿λλάδος. 

ΧΟ. τύχη δὲ ποία κομί- 410 

ζει ποτ᾽ αὐτὼ πρὸς ὄρ- 

νιθας ἐλθεῖν ; 
ἘΠΟΨ. ἔρως 

βίου διαίτης τε, καὶ 

σοὶ ξυνοικεῖν τε καὶ 

σοὶ ξυνεῖναι τὸ πᾶν. 
ΧΟ. τί φήῤε 

λέγουσι δὲ δὴ τίνας λόγους ; 415 

ἘΠΟΨ. ἄπιστα καὶ πέρα κλύειν. 

ΧΟ. ὁρᾷ τι κέρδος ἐνθάδ᾽ ἄξιον μονῆς, 
ὅτῳ πέποιθέ μοι ξυνὼν 
κρατεῖν ἂν ἢ τὸν ἐχθρὸν ἢ 
φίλοισιν ὠφελεῖν ἔχειν ; 450 

ἘΠΟΨ. λέγει μέγαν τιν᾽ ὄλβον οὔ- 

τε λεκτὸν οὔτε πιστὸν, ὡς 

σὰ γὰρ τὰ πάντα ταῦτα καὶ 
τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖσε καὶ 

τὸ δεῦρο προσβιβᾷ λέγων. 425 

ΧΟ. πότερα μαινόμενος ; 
ἘΠΟΨ. ἄφατον ὡς φρόνιμος. 
ΧΟ. ἔνε σοφόν τι φρενί; 

ΕἘΠΌΟΨ. πυκνότατον κίναδος, 
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’ , 7 , 5" "ἡΓ,ὶ, 

σόφισμα, κύρμα, τρίμμα, παιπάλημ ὅλον. 430 
ν ’ ’ ’ 

ΧΟ. λέγειν λέγειν κέλευέ μοι. 
͵ Ἀ . ἤ “ 

κλύων γὰρ ὧν σὺ μοι λεγεῖς 

λόγων ἀνεπτέρωμαι. 
. ’ 

ΕΠΌΟΨ. ἄγε δὴ σὺ καὶ σὺ τὴν πανοπλίαν μὲν πάλιν 
, ᾽ ΠῚ 

ταύτην λαβόντε κρεμάσατον τὐχαγαθῇ 435 

εἰς τὸν ἐπνὸν εἴσω, πλησίον τοὐπιστάτου" 
, ᾿] “- ω 5. .8 Ν 

σὺ δὲ τούσδ᾽ ἐφ᾽ οἵσπερ τοῖς λύγοις συνέλεξ᾽ ἐγώ, 

φράσον, δίδαξον. 
᾿] , Δ 

ΠΕ. μὰ τὸν ᾿Απόλλω ᾿γὼ μὲν οὗ, 
δ Ἁ ! ᾽ 4 Ι͂ ᾽ ᾿ ἣν μὴ διάθωνταί γ᾽ οἵδε διαθήκην ἐμοὶ 

ἥνπερ ὁ πίθηκος τῇ γυναικὶ διέθετο, 40 
6 Ν 2 ΄ 

ὁ μαχαιροποιὸς, μὴ δάκνειν τούτους ἐμέ. 
, 39 , 

ΧΟ. διατίθεμαι ᾽γώ. 
ΠΕ. κατόμοσόν νυν ταῦτά μοι. 

Ψ ᾽ “ “- - - 

ΧΟ. ὄμνυμ᾽ ἐπὶ τούτοις, πᾶσι νικᾶν τοῖς κριταῖς “4 
-“ - - ΄ 

καὶ τοῖς θεαταῖς πᾶσιν. ΠΕ. ἔσται ταυταγί. 
ΧΟ. εἰ δὲ παραβαίην, ἑνὶ κριτῇ νικᾶν μόνον. 
ΠῈ. ἀκούετε λεῴ᾽ τοὺς ὁπλίτας νυνμενὶ 

ἀνελομένους θὠπλ᾽ ἀπιέναι πάλιν οἴκαδε, 449 
σκοπεῖν δ᾽ ὅ τι ὧν προγράφωμεν ἐν τοῖς πινα- 

κίοις. 
ΧΟ. δολερὸν μὲν ἀεὶ κατὰ πάντα δὴ τρόπον στρ. 

πέφυκεν ἄνθρωπος" σὺ δ᾽ ὅμως λέγε μοι. 
τάχα γὰρ τύχοις ἂν 
χρηστὸν ἐξειπὼν ὁ τι μοι παρορᾷς, ἢ 

δύναμίν τινα μείζω 45 

παραλειπομένην ὑπ᾽ ἐμῆς φρενὸς ἀξυνέτου" 
σὺ δὲ τοῦθ᾽ οὑρᾷς λέγ᾽ εἰς κοινόν. 
ὃ γὰρ ἂν σὺ τύχῃς μοι 

ἀγαθὸν πορίσας, τοῦτο κοινὸν ἔσται. 

[51] 



Π, 

τὴ μὴ 

1. 

ΧΟ. 

ΠῚ. 

ΧΟ. 

ΠῚ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
ε » ν᾽ ᾿ Ν χ , 

αλλ ἐφ ὁτῷπερ πράγματι τὴν σὴν ἢκεὶς γνώμην 

ἀναπείσας, 400 
ἣ Ἷ : ς ᾿ ᾿ ᾽ Ν 

λέγε θαρρήσας" ὡς τὰς σπονδὰς οὐ μὴ πρότερον 

παραβώμεν. 
εΥ̓ Ν 5 “Ὁ ΕἾ Ν Ι Ν Ἷ ’ 

καὶ μὴν ὀργῶ νὴ τὸν Δια καὶ προπεῴφιραται λόγος 

εἷς μοι, 
«Ἅ ΙΝ, " ΄ 7 

ὃν διωμάττειν οὐ κωλύει. φέρε παῖ στέφανον. 

καταχεῖσθαι 
Ν ᾿ γ' ᾽ν 

κατὰ χειρὸς ὕδωρ φερέτω ταχύ τις. 
ΩΝ ͵ὔ 

δειπνήσειν μέλλομεν, ἢ τί; 
Α [] Ψ 

μὰ Δί, ἀλλὰ λέγειν ζητῶ τι πάλαι, μέγα καὶ 

λαρινὸν ἔπος τι, 405 
“] Ν ἥ ΠΞΣ »“, ς - 

ὃ τι τὴν τούτων θραύσει ψυχήν οὕτως ὑμῶν 
ς ΄-“ν 

ὑπεράλγω, 
“ "᾽ “σ᾿ 

οἰτινες ὄντες πρότερον βασιλῆς 
ε “Ὁ - ζ ς »“, 

ημεῖς βασιλῆς ; τίνος ἡμεῖς ; 
ς 3 ΄“ “ “ 

πάντων ὁπόσ᾽ ἔστιν, ἐμοῦ πρῶτον, τουδὶ, καὶ τοῦ 

Διὸς αὐτοῦ, 
Ψ Υ ἷ Ἷ , Ἂν; ’ ᾿Ὶ ’ὔ 

ἀρχαιότεροιπρότεροί τε ἹΚρόνου καὶ Τιτάνων ἐγένεσθε 

καὶ γῆς. ΧΟ. καὶ γῆς; ΠΕ. νὴ τὸν ᾿Απόλλω. 410 
τουτὶ μὰ Δί οὐκ ἐπεπύσμην. 

»} ι 5 , ς ᾿Ὶ 

ἀμαθὴς γὰρ ἔφυς κοὐ πολυπράγμων, οὐδ᾽ Αἴσωπον 

πεπάτηκας, 
«' 5 ’ὔ Ἁ ’ , ΕΣ 

ὃς ἔφασκε λέγων κορυδὸν πάντων πρώτην ὄρνιθα 

γενέσθαι, 
- ΄ΝὭ ’ » -“ 

προτέραν τῆς γῆς, κἄπειτα νόσῳ τὸν πατέρ᾽ αὐτῆς 

ἀποθνήσκειν. 
ΠῚ ᾽ ᾽ 53 Α Ν “Ὁ “ οὗ 

γῆν δ᾽ οὐκ εἷναι, τὸν δὲ προκεῖσθαι πεμπταῖον᾽ τὴν 

δ᾽ ἀποροῦσαν 
ς ᾿ 9 Γ ἈΝ 8 ς »“ " “ - 

ὑπ αμηχανίας τὸν πατέρ αὑτῆς ἐν τῇ κεφαλῃ 

κατορύξαι. 418 
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ΕΥ. ὁ πατὴρ ἄρα τῆς κορυδοῦ νυνὶ κεῖται τεθνεὼς 
ἹΚΚεφαλῆσιν. 
» - , ων 

ΕΠΟΨ. οὔκουν δῆτ᾽ εἰ πρότεροι μὲν γῆς, πρότεροι δὲ 

θεῶν ἐγένοντο, 
τ ᾿ ᾽ - " ν᾽ "Ὁ », ᾽ ᾿ 

ὡς πρεσβυτάτων αὐτῶν ὄντων ὀρθῶς ἔσθ᾽ ἡ 

βασιλεία; 
" Ι Ν ΦἈ, ῇ 

ΕΥ. νὴ τὸν ᾿Απόλλω' πάνυ τοίνυν χρὴ ῥύγχος βόσκειν 
σε τὸ λοιπόν' 

. Ι] ’ «ς Ν Ν “Ὁ - 

οὐκ ἀποδώσει ταχέως ὁ Ζεὺς τὸ σκῆπτρον τῷ 

δρυκολάπτῃ. 480 
ΟΥ̓ 5 Ν Ἁ “ Ψ ἰφῳ 9 , Ν Ν 

ΠΣ. ὡς οὐχὶ θεοὶ τοίνυν ἦρχον τῶν ἀνθρώπων τὸ παλαιον, 

ἀλλ᾽ ὄρνιθες, κἀβασίλευον, πόλλ᾽ ἐστὶ τεκμήρια 

τούτων. 
᾿] ’ ᾿] - “ “" ἮΝ .) ὔ Ἀ ᾿] ΕΒ Φ' 

αὐτίκα δ᾽ ὑμῖν πρῶτ᾽ ἐπιδείξω τὸν ἀλεκτρυὸν, ὡς 

ἐτυράννει 
- ’ Π -“ - , 7 Ἀ 

ἦρχέ τε ἸΠερσῶν πρῶτον πάντων, Δαρείου καὶ 
Μεγαβάζου, 

“ἢ “ Ἀ μι 5 Ν - :] - ΓΕ, 

ὥστε καλεῖται Ἱ]ερσικὸς ὄρνις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔτ 

ἐκείνης. 485 
Ἁ ““ 2 “ ἰ 

ΕΥ. διὰ ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχων καὶ νῦν ὥσπερ βασιλεὺς ὁ 
, ΄ 

μέγας διαβάσκει 
5 Ν “Ὁ ΄΄ὖ Ν , “ ᾿. , ,)» 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τὴν κυρβασίαν τῶν ὀρνίθων μόνος 
ὀρθῆν. 

“ ᾽ν ’ , 

ΠΕ. οὕτω δ᾽ ἴσχυέ τε καὶ μέγας ἦν τότε καὶ πολὺς, 
“ [ο ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν 

ς Ν “ 8 κᾳ, “ δ. , 

ὑπὸ τῆς ῥώμης τῆς τότ᾽ ἐκείνης, ὁπόταν νόμον 
μὴ “ ὄρθριον ἄσῃ, 

᾽ Ὁ Β'...5 » - - 

ἀναπηδῶσιν παντες ἐπ᾽ ἔργον, χαλκῆς, κεραμῆς, 
σκυλοδέψαι, 490 
“ -“ 5 οὗ 

σκυτῆς, βαλανῆς, ἀχλφιταμοιβοὶ, τορνευτολυρασπι- 
δοπηγοί: 
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, ᾿] «ς 

οἱ δὲ βαδίξουσ᾽ ὑποδησάμενοι νύκτωρ. 
- , » Ι͂ 

ΕΥ. ἐμὲ τοῦτο γ᾽ ἐρωτα. 
- Χ ᾿ , ν] ε Ν Υς 3 “ 

χλαῖναν γὰρ ἀπώλεσ᾽ ὁ μοχθηρὸς Φρυγίων ἐρίων 

διὰ τοῦτον. 
}] ’ , ’ ἈΝ « ΑΝ 

ἐς δεκάτην γάρ ποτε παιδαρίου κληθεὶς ὑπέπινον 
ἐν ἄστει, 

κἄρτι καθεῦδον: καὶ πρὶν δειπνεῖν τοὺς ἄλλους, 

οὗτος ἄρ᾽ ἦσε, 495 
3 ΝΥ 7 Ὑἶ , ’ 3 "» κἀγὼ νομίσας ὄρθρον ἐχώρουν ᾿Αλιμουντάδε, κάρτι 

προκύπτω 
ἔξω τεί ὶ λωποδύτης ἐν ῥοπάλῳ τείχους, καὶ λωποδύτης παίέν ῥοπώλῳ με τὸ 

νῶτον" 

κἀγὼ πίπτω, μέλλω τε βοᾶν. ὁ δ᾽ ἀπέβλισε θοΐ- 

μάτιόν μου. 

ΠΕ. ἰκτῖνος δ᾽ οὖν τῶν ᾿ Ελλήνων ἦρχεν τότε καβασίλευε. 
ἘΠΟΨ. τῶν “Ελλήνων : 500 

ΠΕ. καὶ κατέδειξέν γ᾽ οὗτος πρῶτος βασιλεύων 

προκυλινδεῖσθαι τοῖς ἰκτίνοις. 

ἘΠ, νὴ τὸν Διόνυσον, ἐγὼ γοῦν 
ΕῚ ΄ ᾽ “- 9 , ".Δ9 “ “Δ ᾿] 

ἐκυλινδούμην ἰκτῖνον ἰδών. καθ᾽ ὕπτιος ὧν ἄνα- 
χάσκων 

, ὀβολὸν κατεβρύίχθισα' κᾷτα κενὸν τὸν θύλακον τα 
᾽ ᾿ “ 

οἴκαδ᾽ αφεῖλκον. 

ΠΕ. Αὐγύπτου δ᾽ αὖ καὶ Φοινίκης πάσης κόκκυξ βα- 
ων 

σιλεὺς ἣν" 
Ὁ» , } ς , Μ ΓΒ. ΩΝ . ὃ 

χωὠπέθ᾽ ὁ κόκκυξ εἴποι κόκκυ, τότ᾽ ἂν οἱ Φοίνικες 

ἅπαντες 50 
Ἁ Ν ΩΣ 4, ᾿ 3, 5 “ , 

τοὺς πυροὺς ἂν καὶ τὰς κριθὰς ἐν τοῖς πεδίοις 
ἐθέριζον. 

"-“" -“ς με ὌΝ ’ 

ΕΥ͂. τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐκεῖν᾽ ἣν τοὔπος ἀληθῶς" κόκκυ Ψωλοὶ 
πεδίονδε. 
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11 ἦρχον δ᾽ οὕτω σφόδρα τὴν ἀρχὴν, ὥστ᾽ εἴ τις καὶ 

βασιλεύοι 

ἐν ταῖς πόλεσιν τῶν ᾿λλήνων, ᾿Αγαμέμνων ἢ 

Μενέλαος, 
5ιΝ - ͵ Ι] Γ » " 4 
ἐπὶ τῶν σκήπτρων ἐκαθητ᾽ ὄρνις, μετέχων ὅ τι 

δωροδοκοίη. δ10 

ΕὟ. τουτὶ τοίνυν οὐκ ἤδη ̓ γώ" καὶ δῆτά μ᾽ ἐλάμβανε θαῦμα, 
ς γεν »ω" ͵ ῇ 5» ἐμ . “ 

ὁπότ ἐξέλθοι Ἰ]ρίαμός τις ἔχων ὄρνιν ἐν τοῖσι 

τραγῳδοῖς. 
δ᾽ ἄρ᾽ εἱστήκει τὸν Λυσικράτη τηρῶν Ὁ τι δωρο- ΘΟ. 

δοκοίη. 

ΠΕ. ὃ δὲ δεινότατόν γ᾽ ἐστὶν ἁπάντων, ὁ Ζεὺς γὰρ ὁ 

νῦν βασιλεύων 
3 ἈΝ Μ [γέ 5», ᾽ Ἁ “ “ 

ἀετὸν ὄρνιν ἕστηκεν ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, βα- 

σιλεὺς ὠν' 515 
» ᾿- πος , ἢ 

ἡ δ᾽ αὖ θυγάτηρ γλαῦχ᾽, ὃ δ᾽ ᾿Απόλλων ὥσπερ 
’ 

θεράπων ἱέρακα. 
ἸΑ “- , 4 ΧΟ. νὴ τὴν Δήμητρ᾽ εὖ ταῦτα λέγεις. τίνος οὕνεκα 

ταῦτ᾽ ἀρ᾽ ἔχουσιν; 
3. Ψ ᾽ . ω : ᾿ ς΄, ᾿ 

ΠΕ) ἵν᾿ ὅταν θύων τις ἔπειτ᾽ αὐτοῖς εἰς τὴν χεῖρ, ὡς 

νόμος ἐστὶ, 
΄ - - -. ’ὔ Α 

τὰ σπλάγχνα διδῷ, τοῦ Διὸς οὗτοι πρότεροι τὰ 
4 

σπλάγχνα λάβωσιν. 
᾽ Ἁ 7 ΦΊΟΣΝ ὥμνυ τ᾽ οὐδεὶς τότ᾽ ἂν ἀνθρώπων θεὸν, ἀλλ᾽ ὄρ- 

νιθας ἅπαντες. 520 
Δ ΄ δ᾽ " Ε ἃ ἈΝ ᾿ εἶ ψὰ, 6“ άμπων ὄμνυσ᾽ ἔτι καὶ νυνὶ τὸν χῆν᾽, ὅταν 

ἐξαπατᾷ τι' 
[4 «ς “Ὁ 2 , δ 7 ς 

οὕτως ὑμᾶς πάντες πρότερον μεγάλους ἁγίους τ 

ἐνόμιζον, 
᾿] 9 9 ’ -“ νῦν δ᾽ ἀνδράποδ᾽, ἡλιθίους, Μανᾶς. 

ψ , 

ὥσπερ δ᾽ ἤδη τοὺς μαινομένους 



ΧΟ, 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
Ι͂ ᾽ « .ο“ 3 - ς΄ “ 

βαλλουσ᾽ ὑμᾶς, κἀν τοῖς ἱεροῖς 595 
“ 5.42 Ἐς χρς ν᾽ ν 

πᾶς τις ἐφ᾽ ὑμῖν οὀρνιθευτὴς 
“ , "Ὁ ε«" 
ἵστησι βρόχους, παγίδας, ῥάβδους, 

ἕρκη, νεφέλας, δίκτυα, πηκτάς" 
’ ὌΝ 

εἶτα λαβόντες πωλοῦσ᾽ ἀθρόους" 
ς ᾿ ω “ 

οἱ δ᾽ ὠνοῦνται βλιμαζοντες" 580 
ΩΣ» 53 - - “Ὁ 

κοὐδ᾽ οὖν, εἴπερ ταῦτα δοκεῖ δρῶν, 
΄ ᾽ ἴω 

ὀπτησάμενοι παρέθενθ᾽ ὑμᾶς, 
οὶ 7 5) -Ἢ ᾿ »" 

αλλ επικνωσιν τυρὸν, ἔλαιον, 

σίχφιον, ὄξος, καὶ τρίψαντες 
κατάχυσμ᾽ ἕτερον γλυκὺ καὶ λιπαρὸν, 58 

Ἁ 

κἄπειτα κατεσκέδασαν θερμὸν 
“ ς Ἁ 

τοῦτο καθ᾽ ὑμῶν 
- "“ 

αὐτῶν ὥσπερ κενεβρείων. 
Ν Ν 

πολὺ δὴ πολὺ δὴ χαλεπωτάτους λόγους ἀντ. 
Ὑ “ ΝΣ ς ᾿ “ ῇ 3 » ον ἤνεγκας, ἀνθρωφ᾽" ὡς ἐδακρυσά γ᾽ ἐμῶν 540 

, “ Δ πατέρων κάκην, οἵ 
Ἂς Ν Ι͂ , τάσδε τὰς τιμὰς προγίνων παραδόντων, 

ἐπ᾽ ἐμοῦ κατέλυσαν. 
Χ ΄ Ν , ΝΝ Χ , σὺ δέ μοι κατὰ δαίμονα καὶ κατὰ συντυχίαν 

5 Ν Τὰ , 

ἀγαθὴν ἥκεις ἐμοὶ σωτήρ. 545 
3 

ἀναθεὶς γὰρ ἐγώ σοι 
᾽ Ἂν , 

τά τε νοττία καἀμαυτὸν οἰκήσω. 
5 ᾽ 4 ω Ν ΄ Γ - 

ἀλλ᾽ ὁ τι χρὴ δρᾶν, σὺ δίδασκε παρών ὡς ζὴν 
᾽ - 

οὐκ ἀξιον ἡμῖν, 
᾽ Ν , ΟΥ̓ ῇ ὡ ς , 

εὐ μὴ κομιούμεθα παντὶ τρόπῳ τὴν ἡμετέραν βα- 

σιλείαν. 
Χ Ν 7 Ν ͵ ἢ " ἢ » 

καὶ δὴ τοίνυν πρῶτα διδάσκω μίαν ὀρνίθων πόλιν 
εἶναι, 550 

Υ ᾿Ὶ 8.» , 4 Ν ἴω Ἀ ἈΝ 

κἄπειτα τὸν ἀέρα πάντα κύκλῳ καὶ πᾶν τουτὶ τὸ 
Ν 

μεταξὺ 
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͵ ως , θ ᾽ “ “ 

περιτειχίζειν μεγάλαις πλίνθοις ὁπταῖς ὡσπερ 

Βαβυλῶνα. 
Ἁ 

ΕΥ, ὦ Κερβριόνα καὶ ἸΠορφυρίων, ὡς σμερδαλέον τὸ 
πόλισμα. 

» » Δ δ Ἢ ᾿» ’ Ἁ . Ἁ Ἀ ] 

ΤΠ. κἀπειτ᾽ ἣν τοῦτ᾽ ἐπανεστήκῃ, τὴν ἀρχὴν τὸν Δί 

ἀπαιτεῖν" 
ν᾽ -“. » , Ὶ "1 Ὶ 

κὰν μὲν μὴ φῇ μηδ᾽ ἐθελήσῃ μηδ᾽ εὐθὺς γνωσι- 
μαχήσῃ, 555 

ἱερὸν πόλεμον πρωυδᾶν αὐτῷ, καὶ τοῖσι θεοῖσιν 
ἀπειπεῖν 

᾿ ν᾿ ΝΥ ῃ - ε 7 » γ᾽ κ κ 
διὰ τῆς χώρας τῆς ὑμετέρας ἐπ᾽ ἐρωτικὰ μὴ δια- 

φοιτᾶν. 
»“» ᾿ ς᾽ ’ ν “ ᾿Α 

τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ὄρνιν ἕτερον πέμψαι κήρυκα 
κελεύω, 56] 

ὡς ὀρνίθων βασιλευόντων θύειν ὄρνισι τὸ λοι- 
πόν' 

" ἈΡΥ - κὴ 3 ᾿ ἢ ᾿ κὠπειτα θεοῖς ὕστερον αὖθις προσνείμασθαι δὲ 
πρεπόντως 

τοῖσι θεοῖσιν τῶν ὀρνίθων ὃς ἂν ἁρμότ θ᾽ ρ ς ρμόττῃ κα 
[χὰ 

εκαστον" 
ἃ ᾽ 4 3 
ἣν ᾿Αφροδίτῃ θύῃ, πυροὺς ὄρνιθι φαληρίδι θύειν" 
“δ Ν “Ὁ Ἂ 53 ΄ Ν 

ἣν δὲ ἸΠοσειδῶνί τις οἷν θύῃ, νήττῃ πυροὺς κα- 
θαγίζειν. 566 

ἢν δ᾽ Ἣρακλέει θύῃσι, λάρῳ ναστοὺς θύειν με- 
λιτούττας" 

κἀν Διὲ θύῃ βασιλεῖ κριὸν, βασιλεύς ἐστ᾽ ὀρχίλος 
ὄρνις, 

«- 7 ὃ “-“ »“΄"Δ8“΄ Δ Ἁ ᾽ »Ἅ ΄ φ'᾽ ἢ 

ᾧ προτέρῳ δεῖ τοῦ Διὸς αὐτοῦ σέρφον ἐνόρχην 
σφαγιάζξειν. 

ΕΥ͂. ἥσθην σέρφῳ σφαγιαζομένῳ. βροντάτω νῦν ὁ 
μέγας Ζάν. 510 
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ΧΟ. 

ΠΕ. 

ΧΟ, 

ΘᾺ’ 

1. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
Χ -“ ε -“ “ Ν ὌΝ 

καὶ πῶς ἡμᾶς νομιοῦσι θεοὺς ἄνθρωποι κοὐχὶ 
κολοιοὺς, 

“ἉὉδ “ , “ ἊΣ 

οἱ πετόμεσθα πτέρυγάς τ᾽ ἔχομεν; 
“ Ν Ὁ [4 Ὁ -“» 

ληρεῖς" καὶ νὴ Δ ὁ γ᾽ “Ἑρμῆς 
’ Ά, “Δ , ’ “Ὁ Ε 

πέτεται θεὸς ὧν πτέρυγάς τε φορεῖ, κἄλλοι γε 
θεοὶ πάνυ πολλοί. 

“- Ν 

αὐτίκα Νίκη πέτεται πτερύγοιν χρυσαῖν, καὶ νὴ 

Δί "Ἔρως γε’ 

Ἶριν δέ γ᾽ “Όμηρος ἔφασκ᾽ ἰκέλην εἶναι τρήρωνι 
, 

πελείῃ. 575 
᾿] ς -“ 5 

ὁ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν οὐ βροντήσας πέμψει πτερόεντα 
κεραυνόν ; 

ἣν δ᾽ οὖν ἡμᾶς μὲν ὑπ᾽ ἀγνοίας εἶναι νομίσωσι τὸ μηδὲν, 

τούτους δὲ θεοὺς τοὺς ἐν ᾽᾿Ολύμπῳ; ΠΕ. τότε χρὴ 
στρουθῶν νέφος ἀρθὲν 

καὶ σπερμολόγων ἐκ τῶν ἀγρῶν τὸ σπέρμ᾽ αὐτῶν 

ἀνακάψαι. 
“ ΄Ἂ ς ἣ “- 

κάπειτ᾽ αὐτοῖς ἡ Δημήτηρ πυροὺς πεινῶσι με- 

τρείτω. 580 
᾿] 5 ᾿ Ν ! 5 οι "“ ’ 5» ᾿Ἶ 

οὐκ ἐθελῆσει μὰ Δι, αλλ΄ ὄψει προφάσεις αὐτὴν 

παρέχουσαν. 
ς 7 3 , Ὁ Ψ : Υν “Ὁ 

οἱ δ᾽ αὖ κόρακες τῶν ζευγαρίων, οἷσιν τὴν γῆν 
καταροῦσιν, 

καὶ τῶν προβάτων τοὺὶς ὀφθαλμοὺς ἐκκοψάντων 
ἐπὶ πείρᾳ 

εἶθ᾽ ὁ η᾽ ᾿Απόλλων ἰατρός γ᾽ ὧν ἰάσθω" μισθο- 
φορεῖ δέ. 

ΕΥ͂. μὴ, πρίν γ᾽ ἂν ἐγὼ τὼ βοιδαρίω δύ πρώτιστ᾽ 
ἀποδῶμαι. δ8ὅ 

ΠΕ. ἢν δ᾽ ἡγῶνται σὲ θεὸν, σὲ βίον, σὲ δὲ Τῆν, σὲ 
ἹΚρόνον, σὲ ἸΠοσειδώ, 
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᾿] [8 2}} ᾿] “- ἰ ’ 

ἀγάθ᾽ αὐτοῖσιν πάντα παρέσται. 
ΑΝ ’ ͵ - 5 »" ΄“ 

ΧΟ. λέγε δή μοι τῶν ἀγαθῶν ἕν. 
-“" “ . 5» [ ᾽ 

ΠΕ. πρῶτα μὲν αὐτῶν τὰς οἰνάνθας οἱ πάρνοπες οὐ 

κατέδονται, 
» - ΄ ᾽ » ᾿Ὶ Ν , 

ἀλλὰ γλαυκῶν λόχος εἷς αὐτοὺς καὶ κερχνήδων 

ἐπιτρίψει. 
2» ς - Ν “ 5." Ἁ ΄-“ " 

εἶθ᾽ οἱ κνῖπες καὶ ψῆνες αεὶ τὰς συκᾶς οὐ κα- 

τέδονται, 590 
, -“ Ψ Ἁ ᾿ , 

ἀλλ᾽ ἀναλέξει πάντας καθαρῶς αὐτοὺς ἀγέλη μία 

κιχλῶν. 
᾿΄ “- “ , ᾿ - 

ΧΟ. πλουτεῖν δὲ πόθεν δώσομεν αὐτοῖς ; καὶ γὰρ τού- 
͵ - - 

του σφόδρ᾽ ἐρῶσι. 
᾽ 5 ΡΞ 7 ᾿ 

ΠΕ. τὰ μέταλλ᾽ αὐτοῖς μαντευομένοις οὗτοι δώσουσι τὰ 
᾿ χρηστὰ, 

, ᾿] ᾽ “4 Ν , Ν Ν , 

τάς τ᾽ ἐμπορίας τὰς κερδαλέας πρὸς τὸν μάντιν 

κατεροῦσιν, 
»" ΕἸ ΕῚ “- “- , 5 , 

ὥστ᾽ ἀπολεῖται τῶν ναυκλήρων οὐδείς. 595 
΄ ζω 5 Ψ “ 

ΧΟ. πῶς οὐκ απολεῖται; 

ΠΕ. προερεῖ τις ἀεὶ τῶν ὀρνίθων μα : ὶ . προερεῖ τις ρ μαντευομένῳ περὶ 

τοῦ πλοῦ" 
Ν᾿ ε - Ἀ 5» Ξ Ά -“ 4 2 ῇ 

νυνὶ μὴ πλεῖ, χειμὼν ἔσται" νυνὶ πλεῖ, κέρδος ἐπέσται. 
““ - » Ν “ 5» . 

ΕΥ͂. γαῦλον κτῶμαι καὶ ναυκληρῶ, κοὐκ ἂν μείναιμι 
3 1 “ 

παρ᾽ ὑμῖν. 
κ ὔ 5 3 -“ « ΠΕ τοὺς θησαυρούς τ᾽ αὐτοῖς δείξουσ᾽ οὺς οἱ πρότερον 

κατέθεντο 
- ὡ , : ἡθ. Ν "“ ; , 

τῶν ἀργυρίων᾽ οὗτοι γὰρ ἴσασι. λέγουσι δέ τοι 
Ἷ 

τάδε πάντες, 600 
" Ἀ ῳ Ν " , » 

οὐδεὶς οἷδεν τὸν θησαυρὸν τὸν ἐμὸν πλὴν εἴ τις ἄρ᾽ 
ὄρνις. 

ΕΥ̓͂. πωλῷῶ γαῦλον, κτῶμαι σμινύην, καὶ τὰς ὑδρίας 
“ 

ἀνορύττω. 

ἃ, 4 
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ΧΟ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
»ὉΝ ᾿] ς ’ ᾿ ν» ΄΄ὦν 

πῶς δ᾽ ὑγίειαν δώσουσ᾽ αὐτοῖς, 
τοῖσι θεοῖσιν; 

5 
ουσαν παρὰ 

ῳ 3 Β ῇ ψν Ὁ , 

ΠΕ. ἣν εὖ πράττωσ᾽, οὐχ ὑγιεία μεγάλη τοῦτ᾽ ἐστί; 

ΧΟ. 

1110; 

1Π. 

ἯΥ. 

||. 

σάφ᾽ ἴσθι, 

ὡς ἄνθρωπός γε κακῶς πράττων ἀτεχνῶς οὐδεὶς 
, 

ὑγιαίνει. 005 

“Ὁ ᾽ 9 - » ᾽ , ἡ Α Διὰ, οἷν 

πῶς δ᾽ εἰς γῆρας ποτ᾽ ἀφίξονται; καὶ γὰρ τοῦτ 
γ 

ἔστ᾽ ἐν ᾽᾿Ολύμπῳ. 
Ἁ 9 “, ᾽ νε ΄-“-“ 

ἢ παιδάρι᾿ ὄντ᾽ ἀποθνήσκειν δεῖ; 
᾽ν ᾽ Ἕ γ᾽ 9 ΄“ 

μὰ Δί᾽, ἀλλὰ τριακόσι αὐτοῖς 

ἔτι προσθήσουσ᾽ ὄρνιθες ἔτη. ΧΟ. παρὰ τοῦ; 
Ν - Ψ - 

παρὰ τοῦ; παρ᾽ ἑαυτῶν. 
“᾿ ν᾽ α . - , 

οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι πέντ᾽ ἀνδρῶν γενεᾶς ζώει λακέρυζα 

κορώνη ; 
᾽ -“- ς Ὁ Ἷ ᾿ -“ Ν ΟΝ 

αἰβοῖ, ως πολλῳ κρειττους οὗτοι τοῦυ Διὸς ημιν 

βασιλεύειν. 

ον γὰρ ΟΝ Δ ΤλεΣς υἱὲ ϑριβι ὶς βέκες 
-“"» ᾽ 3 ΄“" 

πρῶτον μέν γ᾽ οὐχὶ νεὼς ἡμᾶς 
᾽ “ - ω ᾿] “ 

οἰκοδομεῖν δεῖ λιθίνους αὐτοῖς, 

οὐδὲ θυρῶσαι χρυσαῖσι θύραις, 
. 5 ς Ν “ὦ Ν ,ὔ 

ἀλλ᾽ ὑπὸ θάμνοις καὶ πρινιδίοις 
»“ }] 53 -“ 

οἰκήσουσιν. τοῖς δ᾽ αὖ σεμνοῖς 

τῶν ὀρνίθων δένδρον ἐλάας 
ς Ἁ 5 5 .} αὐ 

ὃ νεὼς ἔσται" κουκ εἰς Δελφοὺς 

οὐδ᾽ εἰς "Αμμων᾽ ἐλθόντες ἐκεῖ 
’ 3 ᾽ 2 “ [ 

θύσομεν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖσιν κομάροις 
Ἀ “-“ “ 7 

καὶ τοῖς κοτίνοις στάντες ἔχοντες 

κριθὰς, πυροὺς, εὐξόμεθ᾽ αὐτοῖς 

ἀνατείνοντες τὼ χεῖρ᾽ ἀγαθῶν 
διδόναι τι μέρος" καὶ ταῦθ᾽ ἡμῖν 
παραχρῆμ᾽ ἔσται 

610 

630 



ΟΡΝΙΘΕΣ. τ 
πυροὺς ὀλίγους προβαλοῦσιν. 025 

- μ " 

ΧΟ. ὦ φίλτατ᾽ ἐμοὶ πολὺ πρεοβυτῶν ἐξ ἐχθίστου με- 

ταπίπτων, 
» » “ Ὰ ᾽ , 4 Ν -“ “ , 

οὐκ ἔστιν ὕπως ἂν ἐγὼ ποθ᾽ ἑκὼν τῆς σῆς γνώμης 

ἔτ᾽ ἀφείμην. 
.] ι Ν “ “Ὁ , 

ἐπαυχήσας δὲ τοῖσι σοῖς λόγοις 

ἐπηπείλησα καὶ κατώμοσα, 
ΩΝ ἃ » 5 Ν ’ ἣν σὺ παρ᾽ ἐμὲ θέμενος 0830 
ε ’ , 

ὁμόφρονας λόγους δικαίους, 
9 ’ ε ΄ 

ἀδόλους, ὁσίους. 
5 Ἁ Ἁ 39) 

ἐπὶ θεοὺς ἴης, 

ἐμοὶ φρονῶν ξυνῳδὰ, μὴ 
Ἁ ΄ ἈΝ » πολὺν χρόνον θεοὺς ἔτι 035 

σκῆπτρα ταμὰ τρίψειν. 
» ὦ Ν ψὰν ὁ ἢ ’ ᾿ς ἈΦ ," - 

ἀλλ᾽ ὅσα μὲν δεῖ ῥώμῃ πράττειν, ἐπὶ ταῦτα τετα- 
, « “ 

ξόμεθ᾽ ἡμεῖς. 

ὅσα δὲ γνώμῃ δεῖ βουλεύειν, ἐπὶ σοὶ τάδε πάντ᾽ 
ἀνάκειται. 

᾿ 
ἘΠΟΨ. καὶ μὴν μὰ τὸν Δί᾽ οὐχὶ νυστάζειν γ᾽ ἔτι 

“ » Ν ες “-“ ᾿] Ἀ -“ 

ὥρα ᾽στὶν ἡμῖν οὐδὲ μελλονικιᾶν, 
9 ᾿] Θ , “3 -“ Ὁ ’ ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα δεῖ τι δρᾶν" πρῶτον δέ γε ὁ 
᾿] ῇ ᾽ 5» Ἁ ᾿ ᾿Ὶ 

εἰσέλθετ᾽ ἐς νεοττιάν τε τὴν ἐμὴν 
καὶ τἀμὰ κάρφη καὶ τὰ παρόντα φρύγανα, 
καὶ τοὔνομ᾽ ἡμῖν φράσατον. ἸΠΕ. ἀλλὰ ῥᾷάδιον. 
ΕῚ Ν ἈΝ Μ , Ν 

ἐμοὶ μὲν ὄνομα Πεισθέταιρος, τωδεδὶ 

Εὐελπίδης Κριῶθεν. 0:5 

ἘΠΟΨ. ἀλλὰ χαίρετον 

ἄμφω. ΠΕ. δεχόμεθα. 
ΕΠΟΨ. δεῦρο τοίνυν εἴσιτον. 
ΠΕ ἴωμεν εἰσηγοῦ σὺ λαβὼν ἡμᾶς. ἘΠΟΨ. ἴθι. 

ΠΕ. ἀτὰρ τὸ δεῖνα δεῦρ᾽ ἐπανάκρουσαι πάλιν. 

4--- 
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φέρ᾽ ἴδω, φράσον νῷν, πῶς ἐγώ τε χοὐτοσὶ 

ξυνεσόμεθ᾽ ὑμῖν πετομένοις οὐ πετομένω ; 
ΒΠῸΟΨ. καλῶς. 

ΠΕ. ὅρα νυν ὡς ἐν Αἰσώπου λόγοις 
ἐστὶν λεγόμενον δή τι, τὴν ἀλώπεχ᾽, ὡς 

φλαύρως ἐκοινώνησεν ἀετῷ ποτέ. 
ΕΠΟΨ. μηδὲν φοβηθῇς" ἔστι γάρ τι ῥίζξιον, 

ὃ διατραγόντ᾽ ἔσεσθον ἐπτερωμένω. 
ΠΕ). οὕτω μὲν εἰσίωμεν. ἄγε δὴ, ἘΞανθία 

καὶ Μανόδωρε, λαμβάνετε τὰ στρώματα. 
ΧΟ. οὗτος, σὲ καλῶ σὲ καλῶς ἘΠΟΨ, τί καλεῖς ; 

γ΄ Ἷ ᾿ (σοὶ ΧΟ. τούτους μὲν ἄγων μετὰ σαυτοῦ 

000 

ἀρίστισον εὖ' τὴν δ᾽ ἡδυμελῆ ξύμφωνον ἀηδόνα 

Μούσαις 
Φ “ὦ “ΟΟ 

κατάλειφ᾽ ἡμῖν δεῦρ᾽ ἐκβιβάσας, ἵνα παίσωμεν μετ᾽ 

ἐκείνης. 

ΠΕ. ὦ τοῦτο μέντοι νὴ Δί᾽ αὐτοῖσιν πιθοῦ" 

ἐκβίβασον ἐκ τοῦ βουτόμου τοὐρνίθιον, 

ΕΥ͂. ἐκβίβασον αὐτοῦ πρὸς θεῶν αὐτὴν, ἵνα 

καὶ νὼ θεασώμεσθα τὴν ἀηδόνα. 

ΕΠΟΨ. ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σφῷν, ταῦτα “χρὴ δρᾶν. 

ΤΠρόκνη 
ἔκβαινε, καὶ σαυτὴν ἐπιδείκνυ τοῖς ξένοις" 

ΠΈῈ. ὦ Ζεῦ πολυτίμηθ᾽, ὡς καλὸν τοὐρνίθιον, 
ὅσον δ᾽ ἔχει τὸν χρυσὸν, ὥσπερ παρθένος. 

ΕΥ, ἐγὼ μὲν αὐτὴν καὶ φιλῆσαί μοι δοκῶ. 

ΠῚ. ἀλλ᾽, ὦ κακόδαιμον, ῥύγχος ὀβελίσκοιν ἔχει. 
ΕΥ. ἀλλ’ ὥσπερ φὸν νὴ Δί ἀπολέψαντα χρὴ 

ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ Ἀλέμμα κᾷθ᾽ οὕτω φιλεῖν. 

ΒΠΟΨ. ἴωμεν. ΠΕ. ἡγοῦ δὴ σὺ νῷν τὐχἀγαθῇ. 

ΧΟ. ὦ φίλη, ὦ ξουθὴ, 

θ00 

070 

Φ) " ωι 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 3 
ὦ φίλτατον ὀρνέων, 

πάντων ξύννομε τῶν ἐμῶν 
ὕμνων ξύντροφ᾽ ἀηδοῖ, 

ἦλθες ἦλθες, ὠφθης, 080 

ἡδὺν φθόγγον ἐμοὶ φέρουσ᾽. 

ἀλλ᾽, ὦ καλλιβόαν κρέκουσ᾽ 

αὐλὸν φθέγμασιν ἠρινοῖς, 
ἄρχου τῶν ἀναπαίστων. 

ἼΛγε δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ 
προσύμοιοι, 6085 

ὀλυγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ, σκιοειδέα φῦλ᾽ 
ἀμενηνὰ, 

᾽ - Ε] ’ Ν Ἁ ν ταν. » 

ἀπτῆνες ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοὶ, ἀνέρες εἰκελό- 

νείροι, 
πρόσσχετε τὸν νοῦν τοῖς ἀθανάτοις ἡμῖν, τοῖς 

αἰὲν ἐοῦσι, 
ω Φ ͵7ὔ “ Ψ Ά -“ »" 

τοῖς αἰθερίοις, τοῖσιν ἀγήρῳς, τοῖς ἄφθιτα μηδο- 
μένοισιν. 

“5 3 Γ ἐς ᾿ ς “ ᾿ “ , - 

ἵν ἀκούσαντες πάντα παρ᾽ ἡμῶν ὀρθῶς περὶ τῶν 
“ 

μετεώρων, 690 
, » “ ῇ 7 - “  ὰ) ; 

φύσιν οἰωνῶν γένεσίν τε θεῶν ποταμῶν τ᾽ ᾿Ερέβους 
τε Χάους τε 

εἰδότες ὀρθῶς παρ᾽ ἐμοῦ, Ἰ]ροδίκῳ κλάειν εἴπητε τὸ 
λοιπόν. 

σ, 3 " , . Χάος ἦν καὶ Νὺξ "Ερεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ 
Τάρταρος εὐρύς" 

- ᾿Ὶ ΩΣ ᾿] γὙἢ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ἦν ᾿Ἐρέβους δ᾽ ἐν 
ἀπείροσι κόλποις 

" , ς , τιν ε , 
τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ ἡ μελανόπτερος 

ὠὸν, 095 
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ξ 

ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν "ἔρως ο 

ποθεινὸς, 
-“ ’ “ " ᾿] Γ 

στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰκὼς ἀνεμώ- 
κεσι δίναις. 

ἈΝ Χ Ι , Ἁ , Χ , 
οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νυχίῳ κατὰ Τάρ- 

ταρον εὐρὺν 
΄ ΄ Ι “Ὁ 93 ; 

ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον, καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν 
5 [ο 

ἐς φώς. 
, ᾽ 9 3 , ᾽ , Ἀ » 

πρότερον δ᾽ οὐκ ἦν γένος ἀθανάτων, πρὶν "ἕρως 
ξυνέμιξεν ἅπαντα. ἼοΟ 

ξυμμιγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ἑτέροις ᾿γένετ᾽ οὐρανὸς 
ὠκεανός τε 

Υ “ἅψνἋ , “Ὁ ’ “ Ὑ 

καὶ γῆ πάντων τε θεῶν μακάρων γένος ἀφθιτον. 
ὧδε μέν ἐσμεν 

Ν , “ Ἷ ς - ᾿] δ 

πολὺ πρεσβύτατοι πάντων μακάρων. ἡμεῖς δ᾽ ὡς 
ἐσμὲν "Ἔρωτος 

πολλοῖς δῆλον πετόμεσθά τε γὰρ καὶ τοῖσιν ἐρῶσι 

σύνεσμεν. 
’ Ν - Ρ] Ν 3.68.5... “ [ο] τὶ , Ν 

πάντα δὲ θνητοῖς ἐστὶν ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ὀρνίθων τὰ 
μέγιστα. 

- “ 3 “- 

πρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν ἡμεῖς ἦρος, χειμῶνος, 

ὀπώρας" 
, Ν “ ’ , Θ᾽,5 νὴ ’ 

σπείρειν μὲν, ὅταν γέρανος κρώζουσ᾽ ἐς τὴν Λιβύην 

μεταχωρῇ, 710 
, , ἢ 

καὶ πηδάλιον τότε ναυκλήρῳ φράζει κρεμάσαντι, 

καθεύδειν, 
3 ᾽ ᾽ , “ « , “ Ἁ « ω 

εἶτα δ᾽ ᾿Ορέστῃ χλαῖναν ὑφαίνειν, ἵνα μὴ ῥιγῶν 

ἀποδύῃ. 
ΕῚ “ ΕῚ ᾿ Ἀ “- Ν ΘιῸΡ [ » ἰκτῖνος δ᾽ αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς ἑτέραν ὥραν ἀπο- 

φαίνει, 



ΟΡΝΙΘΕΣ. σῃ 
Ν᾿ Ὁ - ν᾿ ἤ , 

ἡνίκα πεκτεῖν ὥρα προβάτων πόκον ἡἠρινόν' εἶτα 
χελιδὼν, 

Γ -" »" Ι ’ 

ὅτε χρὴ χλαῖναν πωλεῖν ἤδη καὶ λῃδάριόν τι πρί- 
ασθαι. 715 

ἐσμὲν δ᾽ ὑμῖν ἔλμμων, Δελφοὶ, Δωδώνη, Φοῖβος 

᾿Απόλλων. 
’ Ἀ -“ Ν. νην ΄“ Ν [2 

ἐλθόντες γὰρ πρῶτον ἐπ᾽ ὄρνις, οὕτω πρὸς ἅπαντα 

τρέπεσθε, 
, » , ἈΝ Ἁ ΄ - 

πρός τ᾽ ἐμπορίαν καὶ πρὸς βιότου κτῆσιν καὶ πρὸς 
’ » , 

γάμον ἀνδρός" 
ὙῪ ͵ , ἂν Ἀ 7 

ὄρνιν τε νομίζετε πάνθ᾽ ὁσαπερ περὶ μαντείας δια- 
κρίνει" 

, : δ “Ὁ ΕΙΣ 3 ἈΝ ᾿ » 

φήμη γ᾽ ὑμῖν ἔρνις ἐστὶ, πταρμόν τ᾽ ὄρνιθα κα- 

λεῖτε, 720 
΄ ΕΙΣ Ἁ “Μ᾿ " 5, 

ξύμβολον ὄρνιν, φωνὴν ὄρνιν, θεράποντ᾽ ὄρνιν, ὄνον 
ΝΜ 
ὄρνιν. 

Ὁ φ "] - ς - δ δὰ 2 Χ “- ᾽ , ἄρ᾽ οὐ φανερῶς ἡμεῖς ὑμῖν ἐσμὲν μαντεῖος ᾿Απόλ- 
λων: 

Δ ἣν Ξ “ , ε 

ἣν οὖν ἡμᾶς νομίσητε θεοὺς, 
“ [ ᾿Α 'ά 

ἕξετε χρῆσθαι μάντεσι, Μούσαις, 

αὔραις, ὥραις, χειμῶνι, θέρει, Ἴ25 
μετρίῳ πνίγει" κοὐκ ἀποδράντες 
καθεδούμεθ᾽ ἄνω σεμνυνόμενοι 

Ν “-“ ΄ ,.“ ᾽ , 

παρὰ ταῖς νεφέλαις ὥσπερ χω Ζεύς 
» Ἂς , , ἰῷ -} ἀλλὰ παρόντες δώσομεν ὑμῖν, 

» - ΓῸ 

αὐτοῖς, παισὶν, παίδων παισὶν, 730 

πλουθυγιείαν, 
᾽ , ΄ Βκεν 

εὐδαιμονίαν, βίον, εἰρήνην, 
ῇ , Ἁ 

νεότητα, γέλωτα, χοροὺς, θαλίας, 
, ᾿] ᾽ “ γάλα τ᾽ ὀρνίθων. 

τΆ “-“ - 

ὥστε παρέσται κοπιᾶν ὑμῖν 
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ὑπὸ τῶν ἀγαθών' 735 

οὕτω πλουτήσετε πάντες. 
“ 7 

Μοῦσα λοχμαία, στρ. 
Ἂ ο Χ τὸ Ν ε ᾿ 

τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
“ Ἰ Φ 2 Χ 

ποικίλη, μεθ᾽ ἧς ἐγὼ 
- 3 , νάπαισι καὶ κορυφαῖς ἐν ορείαις, 40 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
ἱζόμενος μελίας ἐπὶ φυλλοκόμου, 

Ν ν 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
Β΄ ἊΝ ΄ κα ΄ δι’ ἐμῆς γένυος ξουθῆς μελέων 

Πανὶ νόμους ἱεροὺς ἀναφαίνω 745 
͵ 3, Δ ͵ σεμνά τε μητρὶ χορεύματ᾽ ὀρείᾳ, 

τοτοτοτοτοτοτοτοτοτὶ γἕ, 
»Μ ς Χ ἷξ ἔνθεν ὡσπερεὶ μέλιττα 

, 2 ᾿ ἤ ἈΝ Φρύνιχος ἀμβροσίων μελέων ἀπεβόσκετο καρπον, 

ἀεὶ φέ- ἴ50 
“- 3 "4 ρων γλυκεῖαν ὠδάν. 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 
5 ᾿] - ς Ὁ 3 εν ’ 

εἰ μετ᾽ ὀρνίθων τις ὑμῶν, ὦ θεαταὶ, βούλεται 
ὃ » - .ο ᾿ Ν ξ ς - Ε ναπτλέκειν ζῶν ἡδέως τὸ λοιπὸν, ὡς ἡμᾶς ἴτω. 
7 , 2 “ ῇ ’ 

ὅσα γάρ ἐστιν ἐνθάδ᾽ αἰσχρὰ τῷ νόμῳ κρατού- 
μενα, Ἰδ5 

“ ΄ ο 9 ἐς -“ , 

ταῦτα παᾶντ᾽ ἐστὶν παρ᾽ ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν καλά. 
εἰ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὶν αἰσχρὸν τὸν πατέρα τύπτειν 

ῇ νόμῳ, 
ΓΟ » ἢ ΄- Ἁ ᾿Ὶ ς “-“ “ »") “Ὁ .Ν τοῦτ᾽ ἐκεῖ καλὸν παρ᾽ ἡμῖν ἐστιν, ἤν τις τῷ πατρὶ 

μὴ 3 “- Ἂ 2 προσδραμὼν εἴπῃ πατάξας, αἷρε πλῆκτρον, εἰ 
μαχεῖ. 

2 Ά , ς ων ͵ 3. , εἰ δὲ τυγχάνει τις ὑμῶν δραπέτης ἐστιγμένος,Ἠ Τὺ 

ἀτταγᾶς οὗτος παρ᾽ ἡμῖν ποικίλος κεκλήσεται. 
»,Φν Ἃ ᾿ ᾿ - ἢ 

εἰ δὲ τυγχάνει τις ὧν Φρὺξ μηδὲν ἧττον Σπινθάρου 
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Ἵ » Ἷ ΠΣ 

φρυγίλος ὄρνις ἐνθάδ᾽ ἔσται, τοῦ Φιλήμονος γένους. 
“ἢ " ν ΄ ᾿] Ἷ 

εἰ δὲ δοῦλός ἐστι καὶ Ἱζὰρ ὥσπερ ᾿᾿ὰξηκεστίδης, 
᾽ “ -“ , 

φυσάτω πάππους παρ᾽ ἡμῖν, καὶ φανοῦνται φρά- 
τερες, Ἰοῦ 

Ι 5,8 ᾿ ͵ -“ ἴω 3 ’ Ν ͵ 

εἰ δ᾽ ὁ Πεισίου προδοῦναι τοῖς ατίμοις τὰς πύλας 
, “- 4 

βούλεται, πέρδιξ γενέσθω, τοῦ πατρὸς νεοττίον᾽ 

ὡς παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν αἰσχρόν ἐστιν ἐκπερδικίσαι. 
τοιάδε κύκνοι ἀντ. 

δ ν ν ᾿ ν κ ᾿ Ν τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 10 

συμμιγῆ βοὴν ὁμοῦ 
-" ’ »"᾽ » , 

πτεροῖς κρέκοντες ἴακχον Ἀπόλλω, 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
ὄχθῳ ἐφεζώμενοι παρ᾽ “Εβρον ποταμὸν, 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 

διὰ δ᾽ αἰθέριον νέφος ἦλθε βοά' 
.“ Ἀ 7, -“ ’ “ 

πτῆξε δὲ ποικίλα φῦλα τε θηρῶν, 
“ ’ ᾽ , 

κύματά τ᾽ ἔσβεσε νήνεμος αἰθήρ, 

τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ. 

πᾶς δ᾽ ἐπεκτύπησ᾽ "Ολυμπος" 780 

εἷλε δὲ θάμβος ἄνακτας: ᾿Ολυμπιάδες δὲ μέλος 
Χάριτες Μοῦ- 

σαί τ᾽ ἐπωλόλυξαν. 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 

350. 3 Ψ} ἂν ὝΩΣ »Ὃ“ ΩΝ ἴω ῇ οὐδέν ἐστ᾽ ἄμεινον οὐδ᾽ ἥδιον ἢ φῦσαι πτερά. 185 
. 2 “- - - Ψ 

αὐτίχ ὑμῶν τῶν θεατῶν εἴ τις ἣν ὑπόπτερος, 
Ξ - “ “ - -“ 

εἶτα πεινῶν τοῖς χοροῖσι τῶν τρυγῳδῶν ἤχθετο, 
͵ ΕἾ - 

ἐκπτόμενος ἂν οὗτος ἠρίστησεν ἐλθὼν οἴκαδε, 
κἄτ᾽ ἂν ἐμπλησθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς αὖθις αὖ : ἅτ ἂν ἐμπλησθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς αὖθις αὖ κατέπτατο. 
ὌΡΗ Ὁ «ς , 

ἄρ᾽ ὑπόπτερον γενέσθαι παντός ἐστιν ἄξιον; 
« “-“ 

ὡς Διιτρέφης γε πυτιναῖα μόνον ἔχων πτερὰ 
ΦΤΥ, ῃ 52) ὦ 5. 5 ι 
ἡρέθη φύλαρχος, εἶθ᾽ ἵππαρχος, εἶτ᾽ ἐξ οὐδενὸς 
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ἤ 93 Ν Ἂ θὸ Ἑ ῇ 

μεγάλα πράττει κἀστὶ νυνὶ ξουθὸς ἵππαλεκτρυών. 
᾽ Ν Ἁ “-“ Ψ 

ΠΕ. ταυτὶ τοιαυτί: μὰ Δί ἐγὼ μὲν πρᾶγμά πω 80ὶ 
ἢ ᾽ ᾽ 

γελοιότερον οὐκ εἶδον οὐδεπώποτε. 
2 Χ “"ε “-“ τ 

ΕΥ̓. ἐπὶ τῷ γελᾷς ; 
ΠΗ ΕΞ “Ὁ “ 5 ’ὔ 

: ἐπὶ τοῖσι σοῖς ὠκυπτέροις. 
3 θ᾽ ᾿ Χ, -ϑ 57 3 7 - οἶσθ᾽ ᾧ μάλιστ᾽ ἔοικας ἐπτερωμένος ; 

᾿ 

εἰς εὐτέλειαν χηνὶ συγγεγραμμένῳ. 805 
Ν ᾿ ᾿ 9 7 

ΕΥ͂. σὺ δὲ κοψίχῳ γε σκάφιον ἀποτετιλμένῳ. 
᾿ ἣν 2 , Ἁ Ν ᾽ ΠΕ. ταυτὶ μὲν ἠκάσμεσθα κατὰ τὸν Αἰσχύλον" 

7 Σ “ - “- 

τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς. 

ἘΠΟΨ. ἄγε δὴ τί χρὴ δρᾶν; 
ΠΗ. πρῶτον ὄνομα τῇ πόλει 

"ἢ 4 Ἀ δὴ 3 - - 

θέσθαι τι μέγα καὶ κλεινὸν, εἶτα τοῖς θεοῖς 58ι0 

θῦσαι μετὰ τοῦτος ΕΟ. ταῦτα κἀμοὶ συνδοκεῖ. 
ΕΠΟΨ. φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἡμῖν τοὔνομ᾽ ἔσται τῇ πόλει; 
ΠΕ. βούλεσθε τὸ μέγα τοῦτο τοὺκ Λακεδαίμονος, 

Σπάρτην ὄνομα καλῶμεν αὐτήν; ΕΥ. Ἡράκλεις" 

Σπάρτην γὰρ ἂν θείμην ἐγὼ τὴὐμῇ πόλει; 815 

οὐδ᾽ ἂν χαμεύνῃ πάνυ γε κειρίαν ἔχων. 
ΠΕ. τέ δῆτ᾽ ὄνομ᾽ αὐτῇ θησόμεσθ᾽. Ἐ. ἐντευθενὶ 

ἐκ τῶν νεφελῶν καὶ τῶν μετεώρων χωρίων 
χαῦνόν τι πάνυ. ΠΕ. βούλει Νεφελοκοκκυγίαν ; 

ΕΠΠΟΨ. ἰοὺ ἰού. 
Ν Ἁ ᾽ οὶ Ἂ, “3 ϑ ν} καλὸν γὰρ ἀτεχνῶς καὶ μέγ᾽ εὗρες τοὔνομα. 820 

“Ψ3 

ΕΥ̓͂. ἄρ᾽ ἐστὶν αὑτηγὶ Νεφελοκοκκυγία, 
“ Χ Ν , Ν Ν 4 

ἵνα καὶ τὰ Θεογένους τὰ πολλὰ χρήματα 
Α ᾽ 2 “ 2 ϑ' ὦ 

τά τ Αἰσχίνου ᾽σθ᾽ ἅπαντα; 

ΠΗ. καὶ λῷστον μὲν οὖν 

τὸ Φλέγρας πεδίον, ἵν᾿ οἱ θεοὶ τοὺς Τ᾽ ηγενεῖς 
ἀλαζονευόμενοι καθυπερηκόντισαν. 8 

ΕΥ͂. λιπαρὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως. τίς δαὶ θεὸς 
οι 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 

πολιοῦχος ἔσται; τῷ ξανοῦμεν τὸν πέπλον ; 

ΠΕ. τί δ᾽ οὐκ ᾿Αθηναίαν ἐῶμεν πολιάδα ; 
ΕΣ ᾿ [] ἃ » , ᾽ ἃ Ὑ ῇ 

. καὶ πῶς ἂν ἔτι γένοιτ᾽ ἂν εὔτακτος πόλις, 
ὅπου θεὸς, γυνὴ γεγονυῖα, πανοπλίαν 

» » ᾽ν Ἁ ͵ 

ἕστηκ᾽ ἔχουσα, Κλεισθένης δὲ κερκίδα ; 

ΠΕ. τίς δαὶ καθέξει τῆς πόλεως τὸ 1]ελαργικόν ; 
ΕΠΤΟΨ. ὄρνις ἀφ᾽ ἡμῶν τοῦ γένους τοῦ Ἰ]ερσικοῦ, 

ἠ “ ὥσπερ λέγεται δεινότατος εἶναι πανταχοῦ 
Ἄρεως νεοττός. 

ΕΥ. ὦ νεοττὲ δέσποτα" 
ς ᾽ ς Ν 5 ’ 3 “ 2 Ν - 

ὡς δ᾽ ὁ θεὸς ἐπιτήδειος οἰκεῖν ἐπὶ πετρῶν. 
, Ν ; “ 

Π|, ἄγε νυν, σὺ μὲν βάδιζε πρὸς τὸν αέρα, 

καὶ τοῖσι τειχίζουσι παραδιακόνει, 
3 Ἁ Υ 

χάλικας παραφόρει, πηλὸν ἀποδὺς ὄργασον, 
᾽ ᾿ Χ Ὁ 

λεκάνην ἀνένεγκε, κατάπεσ᾽ ἀπὸ τῆς κλίμακος. 
φύλακας κατάστησαι, τὸ πῦρ ἔγκρυπτ᾽ ἀεὶ, 

-“ Υ 2 - 

κωδωνοφορῶν περίτρεχε, καὶ κάθευδ᾽ ἐκεῖ" 
4 Ν ΄ Ἁ Χ 2 Χ “ κήρυκε δὲ πέμψον τὸν μὲν ἐς θεοὺς ἄνω, 

σ΄ ᾿ Υ τὰ ᾿ 3 ῇ Γ 

ἕτερον δ᾽ ἄνωθεν αὖ παρ᾽ ἀνθρώπους κάτω, 
᾽ “ . ᾿] » 

κἀκεῖθεν αὖθις παρ᾽ ἐμέ. 

59 

842 

ΕὙ. σὺ δέ γ᾽ αὐτοῦ μένων 
Μ» 3. ψυὶ ὦ 

οἴμωζε παρ ἐμ. 

ΠΕ. ἴθ᾽, ὠγαθ᾽, οἵ πέμπω σ᾽ ἐγω. 
γῶν Ἁ Ὑ - . ϑ. «ἃ , , 

οὐδὲν γὰρ ἄνευ σοῦ τῶνδ᾽ ἃ λέγω πεπράξεται. 
5 Ἀ ΒΎΜΕ , “ “ἅμ -“μ 

ἐγὼ δ᾽ ἵνα θύσω τοῖσι καινοῖσιν θεοῖς, 
᾿ - 

τὸν ἱερέα πέμψοντα τὴν πομπὴν καλῶ. 

παῖ παῖ, τὸ κανοῦν αἴρεσθε καὶ τὴν χέρνιβα. 850 

ΧΟ. ἑμορροθῶ, συνθέλω, στρ. 
συμπαραινέσας ἔχω 
προσόδια μεγάλα 
σεμνὰ προσιέναι θεοῖσιν 



6ο 

1 

ΠΕ. 

ΑΡΙΣΤΘΦΆΑΝΟΥΣ 

ἅμα δὲ προσέτι, χάριτος ἕνεκα 8ῦῦ 
προβατιόν τι θύειν. 

ἴτω ἴτω δὲ Πυθιὰς βοὰ θεῷ. 

συνᾳδέτω δὲ Χαῖρις ὠδαάν. 
ω Χ “ φ' 7 5 

. παῦσαι συ φυσῶν. Ηράκλεις, τουτὶ τί ἦν; 
Ν Ν 3 Ν 

τουτὶ μὰ Δί ἐγὼ πολλὰ δὴ καὶ δείν᾽ ἰδὼν, 860 
Ὑ ’ ν. 5" 3 ’ 

οὔπω κόρακ᾽ εἶδον ἐμπεφορβιωμένον. 
ς “ 7 ω “- “ “-“ 

ἱερεῦ, σὸν ἔργον, θΘῦε τοῖς καινοῖς θεοῖς. 
, 7» 3 Ἁ Ὄπ 9 ς ἈΝ »“» ΕΙΣ 

δράσω τάδ᾽. ἀλλὰ ποῦ ᾽στιν ὁ τὸ κανοῦν ἔχων ; 
Ὑ ὕ δ Ἁ "19 ᾿ς ἃ χ 2 ,, εὔχεσθε τῇ ᾿στίᾳ τῇ ἐρνιθείῳ, καὶ τῷ ἰκτίνῳ 805 
πὶ ἢ ,ὔ ν ἡ ΟῸΛλ ͵ ὶ ὌΧ τῷ ἑστιούχῳ, καὶ ὄρνισιν υμπίοις καὶ υμ 

ω Ν ΄ πίησι πᾶσι καὶ πάσησιν, 
. ὦ Σουνιέρακε, χαῖρ᾽ ἄναξ ἸΤελαργικέ. 
καὶ κύκνῳ Πυθίῳ καὶ Δηλίῳ, καὶ Λητοῖ Ὄρτυ- 810 

γομήτρᾳ, καὶ ᾿Αρτέμιδι ᾿Ακαλανθίδι, 

. οὐκέτι ἹΚολαινὶς, ἀλλ’ ᾿Ακαλανθὶς "ἈΔρτεμις. 
καὶ φρυγίλῳ Σαβαζίῳ, καὶ στρουθῷ μεγάλῃ 815 

μητρὶ θεῶν καὶ ἀνθρώπων, 

. δέσποινα Κυβέλη, στρουθὲ, μῆτερ ἸΚλεοκρίτου. 

διδόναι Νεφελοκοκκυγιεῦσιν ὑγίειαν καὶ σωτηρίαν, 
τὰ - Ἀ ΄ 

αὐτοῖσι και Χιοισι, 
ΣΝ “ “ Ἂ 

. Χίοισιν ἥσθην πανταχοῦ προσκειμενοίς. 880 
Χ “ Ν " Ν Ὁ Ν 

καὶ ἥρωσι [καὶ ὄρνισι] καὶ ἡρώων παισὶ, πορφυ- 
“ οΥ̓ ᾽ Ν 7] 

ρίωνι, καὶ πελεκᾶντι, καὶ πελεκίνῳ, καὶ φλέξι- 
Ν [ω 3 [2 

δι, καὶ τέτρακι, καὶ ταῶνι, καὶ ἐλεᾷ, καὶ 

βασκᾷ, 885 
εν » “ 8, 3 »"ἅ» Ν ἱς Ν καὶ ἐλασᾷ, καὶ ἐρωδιῷ, καὶ καταρράκτῃ, καὶ με- 

Ἷ Ν 5 “ 

λαγκορύφωῳ, καὶ αὐγιθάλλῳ, 
΄“-“" ͵ ΓΟ “ ᾿ς ᾿ς 

παῦ᾽ ἐς κόρακας" παῦσαι καλῶν. ιοὺ ἰοῦ, 
β᾽ τᾷ, - ΝΑ ῇ φ -“" “- ἐπὶ ποῖον, ὦ κακόδαιμον, ἱερεῖον καλεῖς 890 
ς , “ ᾿ 1 " 

ἁλιαέτους καὶ γῦπας ; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 
᾽ - φ Ω Ν Κ ᾽ » ᾽ ς ͵ 

ἰκτῖνος εἷς ἂν τοῦτό γ᾽ οἴχοιθ᾽ ἁρπάσας; 
" Ι] ᾽ ᾿] 6 [2] Ν Ν Ν Ἀ ἤ Υ᾿ 

ἀπελθ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ σὺ καὶ τὰ στέμματα 
" Ν ’ , 

ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τουτογὶ θύσω μόϊτος. 

ΧΟ, εἶτ᾽ αὖθις αὖ τἄρα σοι ὦντ. 
χω ’ 

δεῖ με δεύτερον μέλος 
χέρνιβι θεοσεβὲς 

ὅσιον ἐπιβοᾶν, καλεῖν δὲ 

μάκαρας, ἕνα τινὰ μόνον, εἴπερ 
Ὁ Ν [ν 5 ν' 

ἱκανὸν ἕξετ᾽ ὄψον. 
Ν ᾿ ’ ’ ᾽ 0." “ Ν 

τὰ γὰρ παρόντα θύματ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν 
γένειόν ἐστι καὶ κέρατα. 

ΠΕ θύοντες εὐξώμεσθα τοῖς πτερίνοις θεοῖς. 

ΠΟΙ. Νεφελοκοκκυγίαν τὰν εὐδαίμονα 
-“ - β ΄-“ 

κλῇσον, ὦ Μοῦσα, 

τεαῖς ἐν ὕμνων ἀοιδαῖς. 
ΠΕ τουτὶ τὸ πρᾶγμα ποδαπόν; εἶπέ μοι, τίς εἶ; 

ΠΟΙ͂. ἐγὼ μελιγχλώσσων ἐπέων ἱεὶς ἀοιδὰν, 
Μουσάων θεράπων ὀτρηρὸς 
κατὰ τὸν “Ὅμηρον. 

ΠῚ. ἔπειτα δῆτα δοῦλος ὧν κόμην ἔχεις ; 

ΠΟΙ. οὐκ, ἀλλὰ πάντες ἐσμὲν οἱ διδάσκαλοι 
Μουσάων θεράποντες ὀτρηροὶ, 

κατὰ τὸν “Ὅμηρον. 
ΠΕ, οὐκ ἐτὸς ὀτρηρὸν καὶ τὸ λῃδάριον ἔχεις. 

Ψ. ΑΝ τὸ Ν ν Ι ὑλι; Ἢ τὸ ΄ 
ἀτὰρ, ὦ ποιητὰ, κατὰ τί δεῦρ᾽ ἀνεφθάρης ; 

ΠΟΙ͂. μέλη πεποίηκ᾽ ἐς τὰς Νεφελοκοκκυγίας 
Ν “ , , , Χ Ν εὐ 

τας ὑμετέρας κυκλιὰ τε πολλὰ καὶ καλα, 
Ν , Ν Ν εὖ - , 

καὶ παρθένεια, καὶ κατὰ τὰ Σιμωνίδου. 
ΠΕ. ταυτὶ σὺ πότ᾽ ἐποίησας ἀπὸ ποίου “χρόνου ; Χ ᾽ 

ΠΟΙ͂. πάλαι πάλαι δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ κλήζω πόλιν. 
ΠΕ. οὐκ ἄρτι θύω τὴν δεκάτην ταύτης ἐγὼ, 

ΟΙ 

ε9ῦ 

9095 

920 



62 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
κι “ , “ ἢ ΝΥ δὴ "27 

καὶ τοὔνομ᾽ ὥσπερ παιδίῳ νῦν δὴ ᾿θέμην, 
ΠΟΙ. ἀλλά τις ὠκεῖα Μουσάων φάτις 

οἷάπερ ἵππων ἀμαρυγά. 
Ἂ Χ μ , " 

σὺ δὲ πάτερ κρίστορ Αἴτνας, 
ζαθέων ἱερῶν ὁμώνυμε, 
δὸς ἐμὴν ὁ τι περ 
τεᾷ κεφαλᾷ θέλεις 

, Ἄν τὰς .Λ πρίφρων δόμεν ἐμὶν τεΐν. 
Ν “ ’ 

11. τουτὶ παρέξει τὸ κακὸν ἡμῖν πράγματα, 
» “ἢ 4 , 9 , 

εἰ μή τι τούτῳ δόντες ἀποφευξούμεθα. 
οὗτος, σὺ μέντοι σπολάδα καὶ χιτῶν ἔχεις. 

δ ; Ν Ν “ “ - - ἀπόδυθι καὶ δὲς τῷ ποιητῇ τῷ σοφῷ. 
», Χ , Ἢ Ῥ.: ῇ ς Ἁ - 

ἔχε τὴν σπολαδα' πάντως δέ μοι ῥιγῶν δοκεῖς. 
ΠΟΙΊΙ͂. τόδε μὲν οὐκ ἀέκουσα φίλα 

Μοῦσα δῶρον δέχεται" 
τὺ δὲ τεῷ φρενὶ μάθε 

Πινδάρειον ἔπος" 

ΤΠ, ἄνθρωπος ἡμῶν οὐκ ἀπαλλαχθήσεται. 

ΠΟΙ͂. νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις 
᾿ “-“ ᾿ τὰ [ 

αλαταιν ὥιτρατων, 
“Ὁ ᾿ς , 57 »ὰ Ἧ, 

ὃς ὑφαντοδόνητον ἔσθος οὐ πέπαται" 

ἀκλεὴς δ᾽ ἔβα σπολὰς ἄνευ χιτῶνος. 

ξύνες ὅ τοι λέγω. 

ξυνίημ᾽ ὅτι βούλει τὸν χιτωνίσκον λαβεῖν. 
᾿] , “- Ν Ὶ Ν “ “ 

ἀπόδυθι' δεῖ γὰρ τὸν ποιητὴν ὠφελεῖν. 

ΠΕ 

ἄπελθε τουτονὶ λαβών. 

ΠΟΙ. ἀπέρχομαι, 
κἀς τὴν πόλιν γ᾽ ἐλθὼν ποιήσω δὴ ταδί. 
κλῇσον, ὦ χρυσέθρονε, τὰν 
τρομερὰν, κρυεράν. 
νιφόβολα πεδία πολύσπορά τ᾽ 
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ΟΡΝΙΘΕΣ. 63 
, 

ἠλυθον" ἀλαλαί. 

νὴ τὸν Δί᾽, ἀλλ᾽ ἤδη πέφευγας ταυταγὶ 
Ν 

τὰ κρυερὰ τονδὶ τὸν χιτωνίσκον λαβών. 905 
Χ Ν ΜΕ Ν Ν Ὁ “2 γΨῃ 

τουτὶ μὰ Δί ἐγὼ τὸ κακὸν οὐδέποτ᾽ ἤλπισα, 

οὕτω ταχέως τοῦτον πεπύσθαι τὴν πόλιν. 
- Ἀ Π ν᾿ ᾿Ὶ 

αὖθις σὺ περιχώρει λαβὼν τὴν χέρνιβα. 
᾿] » » ἈἉ »" , 

εὐφημία ᾽'στως ΧΡ. μὴ κατάρξη τοῦ τράγου. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς; ΧΡ. ὅστις; χρησμολόγος. 900 
οἴμωζέ νυν. 

ὦ δαιμόνιε, τὰ θεῖα μὴ φαύλως φέρε. 
ς » ’ Ν᾽ Υ ὡς ἔστι Βάκιδος χρησμὸς ἄντικρυς λέγων 
᾽ ἡ ΄ 

ἐς τὰς Νεφελοκοκκυγίας. 

κἄπειτα πῶς 
σι 3 ᾽ ᾿Ὶ , Ἁ Ἁ 5 Ἁ Ἁ , 

ταῦτ οὐκ ἐχρησμολογεις σὺ πρὶν ἐμὲ τὴν πόλιν 
’ Ν -“ , , 

τήνδ᾽ οἰκίσαι; ΧΡ. τὸ θεῖον ἐνεπόδιζέ με. 905 
ϑ » .] Ἁ Ὁ’ " ᾿] ᾿ -“ “ 2 “ 

ἀλλ᾽ οὐδὲν οἷόν ἐστ᾽ ἀκοῦσαι τῶν ἐπῶν. 

᾿Αλλ᾽ ὅταν οἰκήσωσι λύκοι πολιαί τε κορῶναι 
5 ο “ Ν Ἁ ΄ Ν - 

ἐν ταὐτῷ τὸ μεταξὺ Κορίνθου καὶ Σικνῶνος, 
Π Ξ , Ἐς 5 ἈΝ ΄ 

τί οὖν προσήκει δῆτ᾽ ἐμοὶ Κορινθίων ; 
9 7 ᾿] ε , -“ ᾿ Ἀ ,Ψ 

ἠνίξαθ᾽ ὁ Βάκις τοῦτο πρὸς τὸν ἀέρα. 970 
“ , »“ ’ Γ Ξ 

πρῶτον ἸΠανδώρᾳ θῦσαι λευκότριχα κριόν 
«Δ ᾿ς ἘΣ. - Ε] 57. ᾽ , 

ὃς δέ κ᾽ ἐμῶν ἐπέων ἔλθῃ πρώτιστα προφητης, 
τῷ δόμεν ἱμάτιον καθαρὸν καὶ καινὰ πέδιλα, 

ἔνεστι καὶ τὰ πέδιλα; 
᾿ , 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 
ἈΝ , -“ Ν , ““Π. ᾿ 

καὶ φιάλην δοῦναι, καὶ σπλάγχνων χεῖρ᾽ ἐπι- 
πλῆσαι. 975 

Χ ’ “ὖν τ, καὶ σπλάγχνα διδόν᾽ ἔνεστι ; 
Ν 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 
“Ὁ Ν ΄ -“ “Ὁ “Δ᾽ ς 9 ΄ κἂν μὲν, θέσπιε κοῦρε, ποιῆς ταῦθ᾽ ὡς ἐπιτέλλω, 
᾽ μὴ 5 7 ῇ - 5 , ᾿ “Ὁ 

αἰετὸς ἐν νεφέλῃσι γενήσεαι' αἱ δέ κε μὴ δῷς, 
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ΑΡΙΣΘΨΑΝΘΥΣ 

οὐκ ἔσει οὐ τρυγὼν οὐδ᾽ αἰετὸς, οὐ δρυκολάπτης. 
καὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦθα; ΧΡ. λαβὲ τὸ βιβλίου. 

οὐδὲν ἄρ᾽ ὁμοιός ἐσθ᾽ ὁ χρησμὸς τουτῳὶ, 981 
ὃν ἐγὼ παρὰ τἀπόλλωνος ἐξεγραψάμην" 

Αὐτὰρ ἐπὴν ἄκλητος ἰὼν ἄνθρωπος ἀλαζὼν 

λυπῇ θύοντας καὶ σπλαγχνεύειν ἐπιθυμῇ, 

δὴ τότε χρὴ τύπτειν αὐτὸν πλευρῶν τὸ μεταξὺ, 
οὐδὲν λέγειν οἶμαί σε. 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 980 

καὶ φείδου μηδὲν μηδ᾽ αἰετοῦ ἐν νεφέλῃσι, 

μήτ᾽ ἢν Λάμπων ἢ μήτ᾽ ἢν ὁ μέγάς Διοπείθης. 

καὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦθα ; 
λαβὲ τὸ βιβλίον. 

οὐκ εἶ θύραξζ᾽ ἐς κόρακας; ΧΡ. οἴμοι δείλαιος. 990 

οὔκουν ἑτέρωσε χρησμολογήσεις ἐκτρέχων ; 

ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς 

ἕτερον αὖ τουτὶ κακόν. 

τί δ᾽ αὖ σὺ δράσων; τίς ἰδέα βουλήματος :; 
͵ Θ.9 7] 7 ς , ΠῚ ΄ Ἂ 

τίς ἡ ᾿πίνοια, τίς ὁ κόθορνος τῆς ὁδοῦ ; 

. γεωμετρῆσαι βούλομαι τὸν ἀέρα 995 
“ »3 -“ Ν , 

ὑμῖν, διελεῖν τε κατὰ ηύας. 
Ἄ ἊὉᾳ) 

πρὸς τῶν θεῶν, 
Ν ᾿] “" [2 3 ΓΩῚ 

σὺ δ᾽ εἶ τίς ἀνδρῶν ; 
{4 57...3. 9 ΄ ͵7 

ὅστις εἴμ ἐγω ; Μέτων, 
« » 7 

ὃν οἷδεν ᾿Ελλὰς χὠ ἸΚολωνός. 
᾿Σ . 

εἰπέ μοι, 
Ν ῇ χ ἊΚἉ 

ταυτὶ δέ σοι τί ἔστι; 
7 ι 

κανόνες ἀέρος. 
5» ἵ Ἁ ϑἢ ᾿Ὶ Χ 5 ,ὔ “ αὐτίκα γὰρ ἀήρ ἐστι τὴν ἰδέαν ὅλος 1000 

͵ ,, 53 . 

κατὰ πνιγέα μάλιστα. προσθεὶς οὖν ἐγὼ 
"ἃ ἢ Ν Ν ! 

τὸν κανόν ἄνωθεν τουτονὶ τὸν καμπύλον, 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 6: 
’ ᾿] 

ἐνθεὶς διαβήτην---μανθάνεις ; 110. οὐ μανθάνω. 
ν᾽ “ “ [ 

ΜΕ. ὀρθῷ μετρήσω κανόνι προστιθεὶς, ἵνα 
« 

ὃ κύκλος γένηταί σοι τετράγωνος, κἀν μέσῳ τοὺ» 
. Ν ’ ᾽ . ᾽ ᾽ Ν ε Ἀ 

ἀγορὰ, φέρουσαι δ᾽ ὦσιν εἰς αὐτὴν ὁδοὶ 
᾽ ᾿ ν ν᾽ « . ͵ “ ῬΑ ἃ " ὀρθαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ μέσον, ὥσπερ δ᾽ ἀστέρος, 
αὐτοῦ κυκλοτεροῦς ὄντος, ὀρθαὶ πανταχῆ 
᾽ “-“ ’ 

ἀκτῖνες ἀπολάμπωσιν. 

ΠΕ. ἅνθρωπος Θαλῆς. 

Μέτων. ΜΕ. τί ἔστιν : 1010 

ΠΕ. οἷσθ᾽ ὁτιὴ φιλῶ σ᾽ ἐγώ; 
κἀμοὶ πιθόμενος ὑπαποκίνει τῆς ὁδοῦ. 

ΜΕ. τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν ; 

ΠΕ. ὥσπερ ἐν Λακεδαίμονι 

ξενηλατεῖται, καὶ κεκίνηνταί τινες 
Ἀ ΙΝ . "' “ , 

πληγαὶ συχναὶ κατ᾽ ἄστυ ΜΙ. μῶν στασιάζετε: 

ΠΕ. μὰ τὸν Δί οὐ δῆτ. ΜΕ. ἀλλὰ πώς: 1015 

ΠΕ. ὁμοθυμαδὸν 
-“" [7 Ἀ Α , “ 

σποδεῖν ἅπαντας τοὺς ἀλαζόνας δοκεῖ. 

ΜΕ. ὑπάγοιμί τἀρ᾽ ἄν. 

ΠΕ. νὴ Δί᾽, ὡς οὐκ οἷδ᾽ ἂν εἰ 

φθαίης ἄν" ἐπίκεινται γὰρ ἐγγὺς αὑταιί. 
ΜΕ. οἴμοι κακοδαίμων. 
ΠΕ. οὐκ ἔλεγον ἐγὼ πάλαι; 

᾿] Ὁ ’ Ν ᾽ Ν ᾽ [.] 

οὐκ ἀναμετρήσεις σαυτὸν ἀπιὼν ἀλλαχῆ ; 1090 
ἘΠῚ]. ποῦ πρόξενοι ; 

ΠΕ. τίς ὁ Σαρδανάπαλλος οὑτοσί; 
᾿] , “ [᾿ “Ὁ , Ἁ 

ἘΠῚ. ἐπίσκοπος ἥκω δεῦρο τῷ κυάμῳ λαχὼν 
“, Ν , 

ἐς τὰς Νεφελοκοκκυγίας. 

ΠΕ. ἐπίσκοπος; 
» Ν ῇ “ ἔπεμψε δὲ τίς σε δεῦρο: 

! ἴω 

ΕΠΙ. φαῦλον βιβλίον 

6. Α. ᾿ 
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Τελέου. ΟΟΕΟΣ 

ΤΠ Π. τί; βούλει δῆτα τὸν μισθὸν λαβὼν 

μὴ πράγματ᾽ ἔχειν, ἀλλ᾽ ἀπιέναι ; 

ἘΠ1Ὶ. νὴ τοὺς θεούς. 
᾿ , “ ᾿] , ΕΣ , 

ἐκκλησιάσαι γοῦν ἐδεόμην οἴκοι μένων. 

ἔστιν γὰρ ἃ δι’ ἐμοῦ πέπρακται Φαρνάκῃ. 
ΠΕ. ἄπιθι. λαβών ἔστιν δ᾽ ὁ μισθὸς οὑτοσί. 

ΕΠ]. τουτὶ τί ἦν; 1ΠΕ. ἐκκλησία περὶ Φαρνάκου. το80 

ἘΠῚ. μαρτύρομαι τυπτόμενος ὧν ἐπίσκοπος. 

ΠΕ). οὐκ ἀποσοβήσεις : οὐκ ἀποίσεις τὼ κάδω; 

οὐ δεινά; καὶ πέμπουσιν ἤδη ᾿πισκώπους 
5 Ν , Ν Χ , “ “ 

ἐς τὴν πόλιν, πρὶν καὶ τεθύσθαι τοῖς θεοῖς. 
ΨΗ. ἐὰν δ᾽ ὁ Νεφελοκκυγιεὺς τὸν ᾿Αθηναῖον ἀδικῇ το88 
ΠΕ. τουτὶ τί ἔστιν αὖ κακὸν τὸ βιβλίον ; 

ΨΗ. ψηφισματοπώλης εἰμὶ, καὶ νόμους νέους 
“ 5 « -“3ἅ» Ἂ , ᾿, ἥρως 

ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς δεῦρο πωλήσων. 11Ἐ. τὸ τί; 

ΨΗ. χρῆσθαι Νιεφελοκοκκυγιῶς τοῖσδε τοῖς μέτροισι 

καὶ σταθμοῖσι καὶ ψηφίσμασι, καθάπερ ᾿᾽Ολο- 

φύξιοι. 1040 
ΠΕ. σὺ δέ γ᾽ οἷσπερ ὡτοτύξιοι χρήσει τάχα. 

ΨΗ. οὗτος, τί πάσχεις ; 
ν ᾿] [ Ἁ Ἑ 

ΠΕ. οὐκ ἀποίσεις τοὺς νομους ; 

πικροὺς ἐγώ σοι τήμερον δείξω νόμους. 104 
᾿ “ ΄ 3, 

ΕΠῚ. καλοῦμαι ἸΠεισθέταιρον ὕβρεως ἐς τὸν μουνυ- 

χιῶνα μῆνα. 

ΠΕ. ἄληθες, οὗτος ; ἔτι γὰρ ἐνταῦθ᾽ ἦσθα σύ; 

ΨΗ. ἐὰν δέ τις ἐξελαύνῃ τοὺς ἄρχοντας, καὶ μὴ δέχηται 
κατὰ τὴν στήλην, 105] 

9 

ΠΕ. οἴμοι κακοδαίμων, καὶ σὺ γὰρ ἐνταῦθ᾽ ἦσθ᾽ ἔτι ; 
- Ἂ 

ἘΠῚΠ. ἀπολῶ σε, καὶ γράφω σε μυρίας δραχμάς. 
ΠΕ. ἐγὼ δὲ σοῦ γε τὼ κάδω διασκεδῶ. 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 67 
ἘΠῚ. μέμνησ᾽ ὅτε τῆς στήλης κατετίλας ἑσπέρας ; 

Ἃ ᾽ "Ὁ ͵ ᾿] ᾽ ν - 

ΠΕ αἰβοῖ. λαβέτω τις αὐτόν. οὗτος, οὐ μενεῖς ; 050 

ΧΟ 

ἀπίωμεν ἡμεῖς ὡς τάχιστ᾽ ἐντευθενὶ 

θύσοντες εἴσω τοῖς θεοῖσι τὸν τραγον. 
ἤδη ᾿μοὶ τῷ παντόπτᾳ στρ. 

καὶ παντάρχᾳ θνητοὶ πάντες 
θύσουσ᾽ εὐκταίαις εὐχαῖς. Ἰοῦῦ 
πᾶσαν μὲν γὰρ γᾶν ὀπτεύω, 

σὠξω δ᾽ εὐθαλεῖς καρποὺς, 
κτείνων παμφύλων γένναν 

θηρῶν, οἱ πάντ᾽ ἐν γαίαᾳ 
ἐκ κάλυκος αὐξανόμενον γένυσι παμφάγοις 1005 

δένδρεσί τ᾽ ἐφεζόμενα καρπὸν ἀποβόσκεται" 
κτείνω δ᾽ οἱ κήπους εὐώδεις 

φθείρουσιν λύμαις ἐχθίσταις" 
ἑρπετά τε καὶ δάκετα πανθ᾽ ὅσαπερ 
ἔστιν ὑπ᾽ ἐμᾶς πτέρυγος ἐκ φοναῖς ὄλλυται. τοῖο 
τῇδε μέντος θημέρᾳ μάλιστ᾽ ἐπαναγορεύεται, 

ἣν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Διαγόραν τὸν Μήλιον, 1075 

λαμβάνειν τάλαντον, ἢν τε τῶν τυράννων τίς τινα 

τῶν τεθνηκότων ἀποκτείνῃ, τάλαντον λαμβάνειν. 

βουλόμεσθ᾽ οὖν νῦν ἀνειπεῖν ταῦτα χὴμεῖς ἐν- 
θάδε" 

ἢν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Φιλοκράτη τὸν Στρούθιον, 

λήψεται τάλαντον" ἢν δὲ ζῶντά γ᾽ ἀγάγῃ, τέτταρα, 

ὅτι συνείρων τοὺς σπίνους πωλεῖ καθ᾽ ἑπτὰ τοὐ- 
βολοῦ 1079 

εἶτα φυσῶν τὰς κίχλας δείκνυσι καὶ λυμαίνεται, 
τοῖς τε κοψίχοισιν εἰς τὰς ῥῖνας ἐγχεῖ τὰ πτερὰ, 
τὰς περιστεράς θ᾽ ὁμοίως ξυλλαβὼν εἵρξας ἔχει, 
καπαναγκάζει παλεύειν δεδεμένας ἐν δικτύῳ. 

5--2 
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ταῦτα βουλόμεσθ᾽ ἀνειπεῖν" κεἴ τις ὄρνιθας τρέφει 
ς “ ς - » » -“ , ΄ εἱργμένους ὑμῶν ἐν αὐλῇ, φράζομεν μεθιέναι. τοβδ 

᾿ὶ - Ψ , 

ἣν δὲ μὴ πίθησθε, συλληφθέντες ὑπὸ τῶν ὀρνέων 
ἐν - - ῇ 

αὖθις ὑμεῖς αὖ παρ᾽ ἡμῖν δεδεμένοι παλεύσετε. 
εὔδαιμον φῦλον πτηνῶν ἀντ. 
οἰωνῶν, οἱ χειμῶνος μὲν 

χλαίνας οὐκ ἀμπισχι οῦνται" 1090 
..» εὺ Ἀ , ς »“ 

οὐδ᾽ αὖ θερμὴ πνίγους ἡμᾶς 
᾿ Χ ᾿ Ξ 

ἀκτὶς τηλαυγὴς θάλπει 

ἀλλ᾽ ἀνθηρῶν λειμώνων 
φύλλων ἐν κόλποις ναΐω, 
 φ μ “9 “δ ς ’ τ Χ . 93 » 

ἡνίκ᾽ ἂν ὁ θεσπέσιος ὀξὺ μέλος ἀχέτας 1095 
, ΄-οι [᾿ Ἁ “ 

θάλπεσι μεσημβρινοῖς ἡλιομανὴῆς βοᾷ. 
, » "ἶν Μ » χειμάζω δ᾽ ἐν κοίλοις ἄντροις, 

Νύμφαις οὐρείαις ξυμπαίζων' 
» , , ’ 

ἠρινά τε βοσκόμεθα παρθένια 

λευκότροφα μύρτα, Χαρίτων τε κηπεύματα. ἱ00 
τοῖς κριταῖς εἰπεῖν τι βουλόμεσθα τῆς νίκης πέρι, 
 " , [ο “-“ “- , 

ὅσ᾽ ἀγαθ᾽, ἢν κρίνωσιν ἡμᾶς, πᾶσιν αὐτοῖς δώ- 

σομεν, 
ὥστε κρείττω δῶρα πολλῷ τῶν ᾿Αλεξάνδρου 

λαβεῖν. 1104 
- Ν Ν ΦὌ [ο Ἂ, 2 , 

πρῶτα μὲν γὰρ οὗ μάλιστα πᾶς κριτὴς ἐφίεται, 
- 6 “- " .] 5 , Λι γλαῦκες ὑμᾶς οὔποτ᾽ ἐπιλείψουσι Λαυρειωτικαί 

᾿] 5 “ 

ἀλλ᾽ ἐνοικήσουσιν ἔνδον, ἔν τε τοῖς βαλλαντίοις 
ἐννεοττεύσουσι κἀκλέψουσι μικρὰ κέρματα. 
ἊΨ εἶ ͵ -“ 

εἶτα πρὸς τούτοισιν ὥσπερ ἐν ἱεροῖς οἰκήσετε. 
Α, «ς -“ » 

τὰς γὰρ ὑμῶν οἰκίας ἐρέψομεν πρὸς ἀετόν' 1110 
Ἃ , ν ͵ 3...) ς , Ἃ 

κἂν λαχόντες ἀρχίδιον εἶθ᾽ ἁρπάσαι βούλησθέ τι, 
ὀξὺν ἱερακίσκον ἐς τὰς χεῖρας ὑμῖν δώσομεν. 
δ “ “- δεν Ὁ 

ἣν δέ που δειπνῆτε, πρηγορῶνας ὑμῖν πέμψομεν. 



ΠΕ. 

ΟΡΝΙΘΕΣ. 6ο 
Ὰ Ν Ἀ “ ’ , - ἣν δὲ μὴ κρίνητε, χαλκεύεσθε μηνίσκους φορεῖν 
΄ » « “- “Δ Δ - 

ὥσπερ ἀνδριάντες" ὡς ὑμῶν ὃς ἂν μὴ μῆν᾽ ἔχῃ, 
[ » , , ᾿ ᾽ “ 

ὅταν ἔχητε χλανίδα λευκὴν, τότε μάλισθ᾽ οὕτω 

δίκην 1110 
, Ἶ] - -" “ ν᾽ 

δώσεθ᾽ ἡμῖν, πᾶσι τοῖς ὄρνισι κατατιλώμενοι. 
΄ »" “ 

τὰ μὲν ἱέρ᾽ ἡμῖν ἐστιν, ὠρνιθες, καλά" 
ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ τοῦ τείχους πάρεστιν ἄγγελος 

΄ .] -“ 

οὐδεὶς ὅτου πευσόμεθα τἀκεῖ πράγματα. 1120 
ἀλλ᾽ οὑτοσὶ τρέχει τις ᾿Αλφειὸν πνέων. 

ΓΟ “Ὃν “ “ ἴω ΄-“ ΄- ΄- 

ΑἸ᾿. Α. ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ 

᾽στι, ποῦ 

ποῦ Πεισθέταιρός ἐστιν ἅρχων; ΠΕ. οὑτοσί. 
ΑΤ᾽. Α. ἐξῳκοδόμηταί σοι τὸ τεῖχος. ΠΕ]. εὖ λέγεις. 
“- 

ΑΓ. 

ΠΈῈ. 

ΑἸ, 

Α. κάλλιστον ἔργον καὶ μεγαλοπρεπέστατον" 1125 
“ ᾿] ᾿ 2 ’ Ν Ἷ Ἑ. Ἁ 

ὥστ᾽ ἂν ἐπάνω μὲν ἹΠροξενίδης ὁ ἹΚομπασεὺς 
Ν ’ 2 , , “4 

καὶ Θεογένης ἐναντίω δύ᾽ ἅρματε, 
Ὡ“ " , ᾽ [7 Β ’ 

ἵππων ὑπόντων μέγεθος ὅσον ὁ δούριος, 

ὑπὸ τοῦ πλάτους ἂν παρελασαίτην. ΠΕΣ. “Ηράκλεις. 
Ν Ν - ῇ .] Ν, Χ Ν 

Α. τὸ δὲ μῆκός ἐστι, καὶ γὰρ ἐμέτρησ᾽ αὔτ᾽ ἐγὼ, 

ἑκατοντορόγυιον. 1181 
τὰ ’ “ 

ὦ Πόσειδον τοῦ μάκρους. 
, 

τίνες ὠκοδόμησαν αὐτὸ τηλικουτονί; 
μι “, ΄ 

Α. ὄρνιθες, οὐδεὶς ἄλλος, οὐκ Αὐγύπτιος 
“ ᾿ Ν ᾽ ῇ “ 

πλινθοφόρος, οὐ λιθουργὸς, οὐ τέκτων παρῆν, 
9 » ᾿] , ΄“ , ;] ΄ 

ἀλλ᾽ αὐτόχειρες, ὥστε θαυμάζειν ἐμέ. 1185 
ῇ , ᾽ 

ἐκ μέν γε Λιβύης ἧκον ὡς τρισμύριαι 
γέρανοι, θεμελίους καταπεπωκυῖαι λίθους. 

΄ » ῇ “-“ 

τούτους δ᾽ ἐτύκιζον αἱ κρέκες τοῖς ῥύγχεσιν. 
“ 3. 5 , κ , ς 
ἕτεροι δ᾽ ἐπλινθοφόρουν πελαργοὶ μύριοι 
[ 3 . ῇ ’ » Ν 5», ὕδωρ δ᾽ ἐφόρουν κάτωθεν ἐς τὸν ἀέρα 1140 

ς ΝῚ ἈΝ Υ ’ . 

οἱ χαραδριοὶ καὶ τἄλλα ποτάμι᾽ ὄρνεα. 
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11. ἐπηλοφόρουν δ᾽ αὐτοῖσι τίνες ; 
ΑΤ᾿ Α. ἐρῳδιοὶ 

λεκάναισι. ΠΕ. τὸν δὲ πηλὸν ἐνεβάλλοντο πῶς: 

ΑΤ΄. Α. τοῦτ᾽, ὠγαθ᾽, ἐξεύρητο καὶ σοφώτατα᾽ 
ς “Ὁ , “4 “» " 

οἱ χῆνες ὑποτύπτοντες ὥσπερ ταῖς ἄμαις 1145 
ν “ “Ἁ “ 

ἐς τὰς λεκάνας ἐνέβαλλον αὐτοῖς τοῖν ποδοῖν. 

ΠΕ. τί δῆτα πόδες ἂν οὐκ ἂν ἐργασαίατο; 

ΑΤ᾽. Α. καὶ νὴ Δί᾽ αἱ νῆτταί γε περιεζωσμέναι 
͵ Ἂν ἐπλινθοφόρουν᾽ ἄνω δὲ τὸν ὑπαγωγέα 

“ 
ἐπέτοντ᾽ ἔχουσαι κατόπιν, ὥσπερ παιδία, 1150 

““ ΄ ς 

τὸν πηλὸν ἐν τοῖς στόμασιν αἱ χελιδόνες. 
ΠΕ. τί δῆτα μισθωτοὺς ἂν ἔτι μισθοῖτὸ τις; 

φέρ᾽ ἴδω, τί δαί; τὰ ξύλινα τοῦ τείχους τίνες 
, ᾽ 

ἀπειργάσαντ᾽; 
3 7 

ΔΙ Α. ὄρνιθες ἦσαν τέκτονες 
“Ὁ ε -“ , σοφώτατοι πελεκῶντες, οἱ τοῖς ῥύγχεσιν 1158 

3 , ᾿ , . 5 ς ͵ 
ἀπεπελέκησαν τὰς πύλας" ἦν δ᾽ ὁ κτύπος 

αὐτῶν πελεκώντων ὥσπερ ἐν ναυπηγίῳ. 
“- Ψ “ ΄ 

καὶ νῦν ἅπαντ᾽ ἐκεῖνα πεπύλωται πύλαις, 
᾿ , 

καὶ βεβαλάνωται καὶ φυλάττεται κύκλῳ, 

ἐφοδεύεται, κωδωνοφορεῖται, πανταχῆ 1160 

φυλακαὶ καθεστήκασι καὶ φρυκτωρίαι 
» “-“ ’ 7 5 3 Χ Ν ν ὦ ’ ἐν τοῖσι πύργοις. αλλ ἐγὼ μὲν ἀποτρέχων 

Υ͂ Ν ᾿] Ἄν υδν “ 

ἀπονίψομαι σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη τἄλλα δρᾶ. 

ΧΟ. οὗτος, τί ποιεῖς ; ἄρα θαυμάζεις ὅτι 
7 “ 7 οὕτω τὸ τεῖχος ἐκτετείχισται ταχύ ; 1105 

ΠΕ. νὴ τοὺς θεοὺς ἔγωγε' καὶ γὰρ ἄξιον' 
ἴσα γὰρ ἀληθῶς φαίνεταί μοι ψεύδεσιν. 
ἀλλ᾽ ὅδε φύλαξ γὰρ τῶν ἐκεῖθεν ἄγγελος 

ἐσθεῖ πρὸς ἡμᾶς δεῦρο, πυρρίχην βλέπων. 
Ν . }] » 

ΑΤΓ, Β. ἰοὺ ἐοὺ, ἰοὺ ἐοὺ, ἰοὺ ἰού. 1170 



ΠῚ, 

ἈΠι. 

ΠΕ. 

ἌΓ. 

ΠΕ. 

Ὧἰ. 

ΠΕ. 

ΧΟ 

ΠΕ. 

ΟΡΝΙΘΕΣ. γι 
τί τὸ πρᾶγμα τουτί; 

Β. δεινότατα πεπόνθαμεν. 

τῶν γὰρ θεῶν τις ἄρτι τῶν παρὰ τοῦ Διὸς 
διὰ τῶν πυλῶν εἰσέπτατ᾽ εἰς τὸν ἀέρα, 

λαθὼν κολοιοὺς φύλακας ἡμεροσκόπους. 
“- Ν » Ν ’ ᾽ ͵ 

ὦ δεινὸν ἔργον καὶ σχέτλιον εἰργασμένος, 1176 

τίς τῶν θεῶν ; 
, 4 ᾽ " 

Ἑ. οὐκ ἴσμεν" ὅτι δ᾽ εἶχε πτερὰ, 
Ἵδ᾽΄39 

τοῦτ᾽ ἴσμεν. 

οὔκουν δῆτα περιπόλους ἐχρῆν 
’ ᾿] “ Ἁ ᾿] 

πέμψαι κατ᾽ αὐτὸν εὐθὺς ; 

5. ἀλλ’ ἐπέμψαμεν 

τρισμυρίους ἱέρακας ἱπποτοξότας, 

χωρεῖ δὲ πᾶς τις ὄνυχας ἠγκυλωμένος, 1180 
᾿ , Γ ΄ 

κερχνὴς, τριόρχης, γύψ,, κύμινδις, ἀετός" 
ῥύμῃ τε καὶ πτεροῖσι καὶ ῥοιζήμασιν 

αἰθὴρ δονεῖται τοῦ θεοῦ ζητουμένου" 
»" » ᾽ Ἁ » » ᾿] ᾿] »“ ΄ " 

κἄάστ᾽ οὐ μακρὰν ἄπωθεν, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα ποῦ 
ἤδη ᾿στίν. 1185 

5 -“ -“" 

οὐκοῦν σφενδόνας δεῖ λαμβάνειν 

καὶ τόξα' χώρει δεῦρο πᾶς ὑπηρέτης" 

τόξευε, παῖε, σφενδόνην τίς μοι δότω. 
’ 397 53 ᾿ πόλεμος αἴρεται, πόλεμος οὐ φατὸς στρ. 

Ν 5) Χ , ΡΞ 

πρὸς ἐμὲ καὶ θεούς. ἀλλὰ φύλαττε πᾶς 1190 
ϑ ἢ ᾿ ἡ 
ἀέρα περινέφελον, ὃν "Ερεβος ἐτέκετο, 

μ ΄ “ ΄ -“ 

μή σε λάθῃ θεῶν τις ταύτη περῶν" 1195 

ἄθρει δὲ πᾶς κύκλῳ σκοπῶν Ἔ ἘἜ, 
« .) Ἁ " ’ , 

ὡς ἐγγὺς ἤδη δαίμονος πεδαρσίου 
Α ΄ 

δίνης πτερωτὸς φθόγγος ἐξακούεται. 
Ἀ “ “ - 4 ᾿ 

αὕτη σὺ ποῖ ποῖ ποῖ πέτει: μέν ἥσυχος, 
Ψ ᾿ - “ “- ᾿ ἔχ ἀτρέμας" αὐτοῦ στῆθ᾽" ἐπίσχες τοῦ δρόμου. 
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ἤ “- ’ 7 ᾿ Ὁ Θ ’ » . 

τίς εἶ; ποδαπή ; λέγειν ἐχρὴν ὁπόθεν ποτ᾽ εἰ. 
ΤΡ. παρὰ τῶν θεῶν ἔγωγε τῶν ᾿Ολυμπίων. 1202 
ΠΕ. ὄνομα δέ σοι τί ἐστι, πλοῖον, ἢ κυνῆ; 

3 ᾿ ὃ Ι1Ρ. Ἶρις ταχεῖα. ΠΕ. Πάραλος, ἢ Σαλαμινία ; 
ΤΡ, τί δὲ τοῦτο; 1205 

ΠΕ. ταυτηνί τις οὐ ξυλλήψεται 
ἀναπτάμενος τρίορχος ; 

ΤΡ; ἐμὲ συλλήψεται; 

τί ποτ᾽ ἐστὶ τουτὶ τὸ κακόν; 

ΠΕ. οἰμώξει μακρά. 
Τ1Ρ. ἄτοπόν γε τουτὶ πρᾶγμα. 
ΠΕ. κατὰ ποίας πύλας 

νον Ψ Ν “" φ 

εἰσῆλθες εἰς τὸ τεῖχος, ὦ μιαρωτάτη ; 
ΤΡ. οὐκ οἷδα μὰ Δί᾽ ἔγωγε κατὰ ποίας πύλας. Δτ11Ὸ 
ΠΕ. ἤκουσας αὐτῆς οἷον εἰρωνεύεται ; 

Ν ᾿, “ , ἢ 

πρὸς τοὺς κολοιάρχους προσῆλθες ; οὐ λέγεις : 

σφραγῖδ᾽ ἔχεις παρὰ τών πελαργῶν; 
ΠΡ: τί τὸ κακόν: 

ΠΕ. οὐκ ἔλαβες : ΤΡ. ὑγιαίνεις μέν ; 
ΠΕ. οὐδὲ σύμβολον 

5 ῇ 9 , 5 ’ ἐπέβαλεν ὀρνίθαρχος οὐδείς σοι παρών; 1215 

ΙΡ. μὰ Δί᾽ οὐκ ἔμοιγ᾽ ἐπέβαλεν οὐδεὶς ὦ μέλε. 

ΠΕ. κἄπειτα δῆθ᾽ οὕτω σιωπῇ διαπέτει 
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους ; 

ΤΡ. ποίᾳ γὰρ ἄλλῃ χρὴ πέτεσθαι τοὺς θεούς ; 

ΠΕ. οὐκ οἶδα μὰ Δί ἔγωγε: τῇδε μὲν γὰρ οὔ. 1220 

ἀδικεῖς δέ καὶ νῦν ρα γ᾽ οἶσθα τοῦθ᾽, ὅτι 

δικαιότατ᾽ ἂν ληφθεῖσα πασῶν ᾿Ιρίδων 

ἀπέθανες, εἰ τῆς ἀξίας ἐτύγχανες ; 

ΤΡ, ἀλλ᾽ ἀθανατός εἰμ᾽. 
ΠΕ, ἀλλ᾽ ὅμως ἂν ἀπέθανες. 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 

δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσθ᾽, ἐμοὶ δοκεῖ, 

εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρχομεν, ὑμεῖς δ᾽ οἱ θεοὶ 

ἀκολαστανεῖτε, κοὐδέπω γνώσεσθ᾽ ὅτι 

ἀκροατέον ὑμῖν ἐν μέρει τῶν κρειττόνων. 

73 

1225 

; ΄ ἤ “ -“ 

φράσον δέ τοί μοι, τὼ πτέρυγε ποῖ ναυστολεῖς ; 

1Ρ. ἐγώ; πρὸς ἀνθρώπους πέτομαι παρὰ τοῦ πατρὸς 
φράσουσα θύειν τοῖς ᾿Ολυμπίοις θεοῖς 

μηλόσφαγεῖν τε βουθύτοις ἐπ᾽ ἐσχάραις 

κνισῶν τ᾽ ἀγυιάς. 

ΠΕ. τί σὺ λέγεις ; ποίοις θεοῖς ; 

ΤΡ. ποίοισιν ; ἡμῖν, τοῖς ἐν οὐρανῷ θεοῖς. 

ΠΕ. θεοὶ γὰρ ὑμεῖς ; ΤΡ, τίς γάρ ἐστ᾽ ἄλλος θεός ; 

ΠΕ. ὄρνιθες ἀνθρώποισι νῦν εἰσιν θεοί. 
οἷς θυτέον αὐτοῖς, ἀλλὰ μὰ Δί᾽ οὐ τῷ Διί, 

ΙΡ - - “ Ν “ , ΄ 

. ὦ μῶρε μῶρε, μὴ θεῶν κίνει φρένας 

δεινὰς, ὅπως μή σου γένος πανώλεθρον 
Διὸς μακέλλῃ πᾶν ἀναστρέψη Δίκη, 
λιγνὺς δὲ σῶμα καὶ δόμων περιπτυχὰς 

καταιθαλώσῃ σου ΔΛικυμνίαις βολαῖς. 
ΠῚ ΕΙΣ μ, Ξ -“ “- , Ξ 

. ἄκουσον αὕτη παῦε τῶν παφλασματων 

ἔχ᾽ ἀτρέμα. φέρ᾽ ἴδω, πότερα Λυδὸν ἢ Φρύγα 
Ν ᾽ , -“ 

ταυτὶ λέγουσα μορμολύττεσθαι δοκεῖς ; 
3. 5» Ξ- ἫΝ Ἐς ᾿Ὶ » ΄ ΄ 

ἄρ᾽ οἶσθ᾽ ότι Ζεὺς εἴ με λυπήσει πέρα, 

μέλαθρα μὲν αὐτοῦ καὶ δόμους ᾿Αμφίονος 

καταιθαλώσω πυρφόροισιν ἀετοῖς, 
, ᾿ “ » Ν ᾽ Ἁ 

πέμψω δὲ πορφυρίωνας ἐς τὸν οὐρανὸν 
ὄρνις ἐπ᾽ αὐτὸν, παρδαλᾶς ἐνημμένους, 

πλεῖν ἑξακοσίους τὸν ἀριθμόν ; καὶ δή ποτε 
Ὁ Ἷ 9 ΄ Γ 

εἷς Πορφυρίων αὐτῷ παρέσχε πράγματα. 
Ν ς “ «" 

ΤΡ. διαρραγείης, ὦ μέλ᾽, αὐτοῖς ῥήμασιν. 
Ψ ο ᾿Ὶ Γ 

ΠΕ. οὐκ ἀποσοβήσεις; οὐ ταχέως ; εὐρὰξ πατάξ. 

1231] 
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Ψ Ι - “ δυο ᾿ 

ΤΡ. ἡ μὴν σε παύσει τῆς ὕβρεως οὑμὸς πατήρ. 
"» ’ Υ Ὄ. , 

Π1. οἴμοι τάλας. οὐκουν ἑτέρωσε πετομένη 
“- ῇ, 

καταιθαλώσεις τῶν νεωτέρων τινά: 
ΧΟ. ἀποκεκλήκαμεν διογενεῖς θεοὺς 

1ΠῈΕ. δεινόν γε τὸν κήρυκα τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς 

Ν -“ , 

μηκέτι τὴν ἐμὴν διαπερᾶν πόλιν, 
᾽Ὰ 3 ιν 9 ᾿ ’ »» 

μηδέ τιν᾽ ἱερόθυτον ἀνὰ δάπεδον ἔτι 
“ “ , 

τῇδὲ βροτὸν θεοῖσι πέμπειν καπνόν. 

οἰχόμενον, εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν. 

ΚΗ. ὦ Πεισθέταιρ᾽, ὦ μακάρι’, ὦ σοφώτατε, 
3 , }] “Ὁ 3 5 Ι 

ὦ τρισμακάρι, ὦ κλεινότατ, ὦ γλαφυρωτατε, 

1200 

᾽ 
αντ. 

1205 

3 

ὦ κατακέλευσον, κατακέλευσον. Ἰ1ΠΕ}. τί σὺ λέγεις : 

ΚΗ. στεφάνῳ σε χρυσῷ τῷδε σοφίας οὕνεκα 
- “ ς , ’ 

στεφανοῦσι καὶ τιμῶσιν οἱ πάντες λεῴ. 

ΠΕ. δέχομαι. τί δ᾽ οὕτως οἱ λεὼ τιμῶσί με; 
ΚΗ. ὦ κλεινοτάτην αἰθέριον οἰκίσας πόλιν μ) ᾽ 

᾿] 3 Ὁ... 7 ᾽ τ ’ 

οὐκ οἶσθ᾽ ὅσην τιμὴν παρ᾽ ἀνθρώποις φέρει, 
, "] ΑΥ “Ὁ - Ψ 

ὅσους τ᾽ ἐραστὰς τῆσδε τῆς χώρας ἔχεις. 
, Ν , 

πρὶν μὲν γὰρ οἰκίσαι σε τήνδε τὴν πολιν, 
’ “ Ἵ , 

ἐλακωνομάνουν ἅπαντες ἅνθρωποι τότε, 
, , , 

ἐκόμων, ἐπείνων, ἐρρύπων, ἐσωκράτων, 
3 , ᾿ κ᾿ 5. 1 ᾿ , 
ἐσκυταλιοφόρουν᾽ νῦν δ᾽ ὑποστρέψαντες αὖ 
3 ἴω , ᾿] ιῳ Ν -“ ὃ “ 

ὀρνιθομανοῦσι, πάντα δ᾽ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
΄κ [4 , 

ποιοῦσιν ἅπερ ὄρνιθες ἐκμιμούμενοι, 
[ω] Ἁ 3 [4] “ 

πρῶτον μὲν εὐθὺς πάντες ἐξ εὐνῆς ἅμα 
ὙΠ »υἦ “ ΠΡΟ ἐξ 5.“ Ν ᾿ς 
ἐπέτονθ᾽ ἕωθεν ὥσπερ ἡμεῖς ἐπὶ νομὸν 

Υ .) ΩΝ “ Ὁ εἢ Ν ἰαςς 

κἄπειτ᾽ ἂν ἅμα κατῇρον ἐς τὰ βιβλία 
᾽ “ Ν , 

εἶτ᾽ ἀπενέμοντ᾽ ἐνταῦθα τὰ ψηφίσματα. 
᾿] , 3 [2 “ [{ ΝΥ 

ὠρνιθομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς ὥστε καὶ 
“ ᾿ ͵ 3 ᾽ 53 , 

πολλοῖσιν ὀρνίθων ὀνόματ᾽ ἣν κείμενα. 
7 Ν ᾿ ,ὔ ᾽ ῇ 

πέρδιξ μὲν εἷς κάπηλος ὠνομάζετο 

127 

1280 

1280 

1290 
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χωλὸς, Μενίππῳ δ᾽ ἦν χελιδὼν τοὔνομα, 
᾽ 3 , 

Οπουντίῳ δ᾽ ὀφθαλμὸν οὐκ ἔχων κόραξ, 

κορυδὸς Φιλοκλέει, χηναλώπηξ Θεογένει, 1295 

ἶϑις Λυκούργῳ, Χαιρεφῶντι νυκτερὶς, 

Συρακοσίῳ δὲ κίττα' Μειδίας δ᾽ ἐκεῖ 
" ᾽ Α ς Ν ν - " ὄρτυξ ἐκαλεῖτο καὶ γὰρ ἧκεν ὕρτυγι 
«ς εἾ ’ Ἁ Ἁ ’ 

ὑπὸ στυφοκόπου τὴν κεφαλὴν πεπληγμένῳ. 

ἦδον δ᾽ ὑπὸ φιλορνιθίας πάντες μέλη, 1300 

ὅπου χελιδὼν ἣν τις ἐμπεποιημένη 
Δ , δ , Ὰ Ν 

ἢ πηνέλοψ᾽ ἢ χὴν τις ἢ περιστερὰ 

ἢ πτέρυγες, ἢ πτεροῦ τι καὶ σμικρὸν προσῆν. 

τοιαῦτα μὲν ταἀκεῖθεν. ἕν δέ σοι λέγω" 
[ἐ ᾿] 9 -“ -» - “Δ , 

ἥξουσ᾽ ἐκεῖθεν δεῦρο πλεῖν ἢ μύριοι 1305 

πτερῶν δεόμενοι καὶ τρόπων γαμψωνύχων" 
“ “ -“ ΩΝ ΄ 

ὥστε πτερῶν σοι τοῖς ἐποίκοις δεῖ ποθέν. 

ΠΙΣ, οὐκ ἄρα μὰ Δί ἡμῖν ἔτ᾽ ἔργον ἑστάναι. 
Ψ » ς Ἀ ἈΝ -Ν Ν 5 , 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα σὺ μὲν ἰὼν τὰς ἀρρίχους 
καὶ τοὺς κοφίνους ἅπαντας ἐμπίπλη πτερῶν 1810 

- Ἁ 

Μανῆς δὲ φερέτω μοι θύραζε τὰ πτερα' 
, 

ἐγὼ δ᾽ ἐκείνων τοὺς προσιόντας δέξομαι. 

ΧΟ. ταχὺ δ᾽ ἂν πολυάνορα τὰν πόλιν στρ. 
“- 3 

καλοῖ τις ἀνθρώπων. 
τύχη μόνον προσείη. 1815 

- Γ 

κατέχουσι δ᾽ ἔρωτες ἐμᾶς πόλεως. 
- , , 

ΠΕ. θᾶττον φέρειν κελεύω. 
 ἀ ’ Ν .] " ΄ 

ΧΟ. τί γὰρ οὐκ ἔνι ταὐτῃ 
᾿ ᾽ Ν -“ 

καλὸν ἀνδρὶ μετοικεῖν ; 
͵ ἢ “ Σ 

Σοφία, ἸΙ1όθος, ἀμβρόσιαι Χάριτες, 1350 

τό τε τῆς ἀγανόφρονος ἫἩσυχίας 
» 

εὐάμερον πρόσωπον. 
ΠΕ. ὡς βλακικῶς διακονεῖς" 
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οὐ θᾶττον ἐγκονήσεις : 
΄ Ὁ Υ 

ΧΟ. φερέτω κάλαθον ταχύ τις πτερῶν, αντ. 
Χ ᾽ 3 τφῳ" 

σὺ δ᾽ αὖθις ἐξόρμα, 

τύπτων γε τοῦτον ὡδί. 
, . , 2 Π “ " πάνυ γὰρ βραδύς ἐστί τις ὥσπερ ὄνος. 

ΠΕ. Μανῆς γάρ ἐστι δειλός. 
ΧΟ. σὺ δὲ τὰ πτερὰ πρῶτον 

ἢ ἢ , , 
διάθες τάδε κόσμῳ 

9 φ “ ’ 

τά τε μουσίχ ὑμοῦ τά τε μαντικὰ καὶ 
Ν “ ᾿] », 3" 70» “ 

τὰ θαλάττι᾽. ἔπειτα δ᾽ ὅπως φρονίμως 
ς “Ὕ 

πρὸς ἄνδρ᾽ ὁρῶν πτερώσεις. 
ΠΗ "" Ἂ Ἄ, ὃ » “ 7 

«οὔ τοι μὰ τὰς κερχνῇδας ἔτι σοῦ σχήσομαι, 
“ ς« “ὦν Ν " Ν 7 

οἵτως ὁρῶν σε δειλὸν ὄντα καὶ βραδύν. 

ΠΑ. γενοίμαν ἀετὸς ὑψιυπέτας, 

ὡς ἂν ποταθείην ὑπὲρ ἀτρυγέτου γλαυ- 

κᾶς ἐπ᾽ οἶδμα λίμνας. 
ΠΕ. ἔοικεν οὐ ψευδαγγελήσειν ἅγγελος. 

5) κ μ4 5 " “ 
ἄδων γὰρ ὅδε τις ἀετοὺς προσέρχεται. 

ΠΑ. αἰβοῖ. 
5 ", δον “ ’ ’ 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν τοῦ πέτεσθαι γλυκύτερον" 

[ἐρῶ δ᾽ ἐγώ τοι τῶν ἐν ὄρνισιν νόμων.] 
" “- Ν Ν 7 Χ , 

ὀρνιθομανῶ γὰρ καὶ πέτομαι, καὶ βούλομαι 
“- 3 -“ [2] “ 

οἰκεῖν μεθ᾽ ὑμῶν, κἀπιθυμῶ τῶν νόμων. 

ΠΕ. ποίων νόμων; πολλοὶ γὰρ ὀρνίθων νόμοι. 

ΠΑ. πάντων" μάλιστα δ᾽ ὅτι καλὸν νομίζεται 

τὸν πατέρα τοῖς ὄρνισιν ἄγχειν καὶ δάκνειν. 

ΠΕ. καὶ νὴ Δί ἀνδρεῖόν γε πάνυ νομίζομεν, 

ὃς ἂν πεπλήγῃ τὸν πατέρα νεοττὸς ὦν. 

ΠΑ. διὰ ταῦτα μέντοι δεῦρ᾽ ἀνοικισθεὶς ἐγὼ 

ἄγχειν ἐπιθυμῶ τὸν πατέρα καὶ πάντ᾽ ἔχειν. 
ς » -“ 

ΠΕ. ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν νόμος 
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1350 
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Ν ᾽ -“ - [οὶ , . 

παλαιὸς ἐν ταῖς τῶν πελαργὼν κύρβεσιν 

ἐπὴν ὁ πατὴρ ὁ πελαργὸς ἐκπετησίμους 1355 
΄ ᾿ -“ 7 

πάντας ποιήσῃ τοὺς πελαργιδῆς τρέφων, 

δεῖ τοὺς νεοττοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν. 
ἀπέλαυσά τἄρα νὴ Δί᾽ ἐλθὼν ἐνθαδὶ, 

εἴπερ γέ μοι καὶ τὸν πατέρα βοσκητέον. 
. ᾿ ᾽ Ε ἤ Ν ψ' “3 , 

οὐδέν γ΄. ἐπειδήπερ γὰρ ἦλθες, ὦ μέλε, 1300 
᾽ ᾿ 

εὔνους, πτερώσω σ᾽ ὥσπερ ὄρνιν ὀρφανόν. 
" “ , 

σοὶ δ᾽, ὦ νεανίσκ᾽, οὐ κακῶς ὑποθήσομαι, 
᾿] » φ' .] Ἀ ΕΝ {4 “-“ “. ᾿ Ἀ 

ἀλλ᾽ οἷάπερ αὐτὸς ἔμαθον ὅτε παῖς ἦ. σὺ γὰρ 

τὸν μὲν πατέρα μὴ τύπτε' ταυτηνδὶ λαβὼν 
Ν ἤ Ν -“ 

τὴν πτέρυγα, καὶ τουτὶ τὸ πλῆκτρον θάτέρᾳ, 1305 
3 , » Ν , 

νομίσας ἀλεκτρυόνος ἔχειν τονδὶ λόφον, 
Γ ’ ΄»-Ἔ 

φρούρει, στρατεύου, μ'σθοφορῶν σαυτὸν τρέφε, 
Ἁ ῇ. 9 5» “ ως ᾽ 9 Ν ’ - 

τὸν πατέρ᾽ ἔα ζῆν αλλ᾽ ἐπειδὴ μάχιμος εἶ, 
᾽ 5 ΑΝ ’ ᾿ ’ 9 “ “ 

εἰς τἀπὶ Θράκης ἀποπέτου, κακεῖ μάχου. 
᾿ Ν ΄ τοὶ , - , 

νὴ τὸν Διόνυσον, εὖ γέ μοι δοκεῖς λέγειν, 1370 

καὶ πείσομαί σοι. ΚΈ,. νοῦν ἄρ᾽ ἕξεις νὴ Δία. 
᾽ ῇ Ν δι ἂρ ΄ ΄ 

ἀναπέτομαι δὴ πρὸς "Ολυμπον πτερύγεσσι κούφαις. 
᾽ " ΄ 

πέτομαι δ᾽ ὁδὸν ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλαν μελέων 
-“ ᾽ -“ - 

τουτὶ τὸ πρᾶγμα φορτίου δεῖται πτερῶν. 1375 
» , Ν μ ΄ κ » 4 

ἀφόβῳ φρενὶ σωματί τε νέαν ἐφέπων. 

ἀσπαζόμεσθα φιλύρινον ΚΚαινησίαν. 
“ Ἀ Ν ᾿] Ἷ - 

τί δεῦρο πόδα σὺ κυλλὲν ἀνὰ κύκλον κυκλεῖς : 
» ὔ “ 

ὄρνις γενέσθαι βούλομαι 1380 
Ἦ 

λιγύφθογγος αηδών. 
“-“ - » Ἷ 

παῦσαι μελῳδῶν, ἀλλ᾽ ὁ τι λέγεις εἰπέ μοι. 
ε ν “ ν 

ὑπὸ σοῦ πτερωθεὶς βούλομαι μετάρσιος 
᾽ , 3 ον Ὁ Ν - 

ἀναπτόμενος ἐκ τῶν νεφελῶν καινὰς λαβεῖν 
9 

ἀεροδονήτους καὶ νιφοβόλους ἀναβολάς. 1385 
“ - Μ ᾽ 

ἐκ τῶν νεφελῶν γὰρ ἄν τις ἀναβολὰς λάβοι; 
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κρέμαται μὲν οὖν ἐντεῦθεν ἡμῶν ἡ τέχνη. 

τῶν διθυράμβων γὰρ τὰ λαμπρὰ γίγνεται 
ἀέριά τινα καὶ σκότια καὶ κυαναυγέα 

καὶ πτεροδόνητα᾽ σὺ δὲ κλύων εἴσει τάχα. 1390 
οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. 

νὴ τὸν Ἡρακλέα σύ γε. 
ἅπαντα γὰρ δίειμί σοι τὸν ἀέρα, 

εἴδωλα πετεινῶν 

αἰθεροδρόμων, 

οἰωνῶν ταναοδείρων. 
"7 , 

. ΟΟΥ͂Γ. 1206 

τὸν ἁλάδρομον ἁλάμενος 
ἠ . 3 “- ͵ 

ἅμ᾽ ἀνέμων πνοαῖσι βαίην, 
Ὑ Ν 7 δι , , εΥ ἤ 

.νὴ τὸν Δι ἢ γω σου καταπαύσω τὰς πνοὰς. 

τοτὲ μὲν νοτίαν στείχων πρὸς ὁδὸν, 
Ν ᾽ - , “ , 

τοτὲ δ᾽ αὖ βορέᾳ σῶμα πελάζων 
᾿ 7 3 ΄ὔ "“ ’ὔ 

ἀλίμενον αἰθέρος αὔλακα τέμνων. 1400 
, Ι͂ 2 3 Τὰ 5 ἤ Ν , 

χαρίεντά η᾽, ὦ πρεσβῦτ, ἐσοφίσω καὶ σοφά. 

.οὐ γὰρ σὺ χαίρεις πτεροδόνητος γενόμενος ; 
Ν 7 Χ ΄ 

ταυτὶ πεποίηκας τὸν κυκλιοδιδάσκαλον, 
« “Ὁ “ ’ , ᾿] , 

ὃς ταῖσι φυλαῖς περιμαχητός εἰμ᾽ αεί; 
, Ἷ Ν Ἄ ΕΥ̓ 3 Ἅ)Ἅ 

. βούλει διδάσκειν καὶ παρ ημὶιν οὖν μένων 1408 

Λεωτροφίδῃ χορὸν πετομένων ὀρνέων 
77 ͵ 

Κεκροπίδα φυλὴν ; 
“Ὁ - "» 

καταγελᾷς μου, δῆλος εἶ. 
.) , εὶ 57 5 ᾽ , ΓΟ. χοτ ῦ; " 

ἀλλ᾽ οὖν ἔγωγ᾽ οὐ παύσομαι, τοῦτ᾽ ἴσθ᾽ ὅτι, 
Χ Ἃ ἊΝ ! Ν 9.7, 

πρὶν ἂν πτερωθεὶς διαδράμω τὸν ἀέρα. 
5} , “ΟΣ ᾿ Ὰ » “ ὄρνιθες τίνες οἵδ᾽ οὐδὲν ἔχοντες πτεροποίκιλοι, 
τανυσίπτερε ποικίλα χελιδοῖ ; 141] 

Ν Ν Ν 2 “ ᾿ ΄ 

τουτὶ τὸ κακὸν οὐ φαῦλον ἐξεγρήγορεν. 
Φ ΡΥ ἐς 

ὁδ᾽ αὖ μινυρίζων δεῦρο τις προσέρχεται. 
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᾿ - ΣΎ. τανυσίπτερε ποικίλα μάλ᾽ αὖθις. 41 

ΠῚ, ἐς θοἰμάτιον τὸ σκόλιον ἄδειν μοι δοκεῖ, 

δεῖσθαι δ᾽ ἔοικεν οὐκ ὀλίγων χελιδόνων. 
ΨῪ ίχ . “εϑυνδεν δ ᾽ ’ 
ΣΎ. τίς ὁ πτερῶν δεῦρ᾽ ἐστὶ τοὺς ἀφικνουμένους ; 
ΠΠ1}. ὁδὶ πάρεστιν ἀλλ᾽ ὅτου δεῖ χρὴ λέγειν. 
ΝΥ - - -2ὦὔ Ν , Ν , 

ΣΎ. πτερῶν πτερῶν δεῖ μὴ πύθῃ τὸ δεύτερον. 1420 

ΠῚ}. μῶν εὐθὺ Πελλήνης πέτεσθαι διανοεῖ; 

ΣΎ. μὰ Δ, ἀλλὰ κλητήρ εἰμι νησιωτικὸς 
Ν Ἢ Ψ , “ ῇ 

καὶ συκοφάντης. [11 ὦ μακαριε τῆς τέχνης. 

ΣΥ͂. καὶ πραγματοδίφης. εἶτα δέομαι πτερὰ λαβὼν 

κύκλῳ περισοβεῖν τὰς πόλεις καλούμενος. 1425 
« Ν ἐ ΄ “ ’ 

ΠῚ ὑπὸ πτερύγων τί προσκαλεῖ σοφωτερον ; 
᾽ ν “- 

ΣΥ. μὰ Δῶ, ἀλλ᾽ ἵν᾿ οἱ λῃσταί γε μὴ λυπώσί με, 

μετὰ τῶν γεράνων τ᾽ ἐκεῖθεν ἀναχωρῶ πάλιν, 
᾽ ᾽ “ Ν λ ΄ 

ἀνθ᾽ ἕρματος πολλὰς καταπεπωκὼς δίκας. 
κ κ " ῃ . " δ, ον 

ΠΕ. τουτὶ γὰρ ἐργάζει σὺ τοὔργον ; εἶπέ μοι, 1430 

νεανίας ὧν συκοφαντεῖς τοὺς ξένους ; 
ὦ , Ν , Ν ᾽ ; ΄ 
ΣΎ. τί γὰρ πάθω; σκάπτειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι, 
ΠΩ, ἀλλ᾽ ἔστιν ἕτερα νὴ Δί ἔργα σώφρονα, 

" - - " Ὁ 

ἀφ᾽ ὧν διαζὴν ἀνδρα χρῆν τοσουτονὶ 

ἐκ τοῦ δικαίου μᾶλλον ἢ δικορραφεῖν. 1435 
3 ὃ , Ν Ἷ ᾽ 2 Χ ΄ 

ΣΎ. ὦ δαιμόνιε, μὴ νουθέτει μ᾽, αλλὰ πτέρου. 
ΠΕ νῦν τοι λέγων πτερῶ σε. 

Ἀ - Δ ’ 

νὰ μὲ καὶ πῶς ἂν λόγοις 
, ’ ἄνδρα πτερώσειας σύ; 

ΠΕ. πάντες τοῖς λόγοις 
93 “ 

ἀναπτεροῦνται. ΣΎ. πάντες: 
ΠΕ. οὐκ ἀκήκοας, 

[24 ΙΑ «ς ’ ςε “ 

ὅταν λέγωσιν οἱ πατέρες ἑκάστοτε 1.40 

τοῖς μειρακίοις ἐν τοῖσι κουρείοις ταδί 
ἤ Ν ’ ΄ δεινῶς γέ μου τὸ μειράκιον Διιτρέφης 
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λέγων ἀνεπτέρωκεν ὥσθ᾽ ἱππηλατεῖν. 
ὁ δέ τις τὸν αὑτοῦ φησιν ἐπὶ τραγῳδίᾳ 
ἀνεπτερῶσθαι καὶ πεποτῆσθαι τὰς φρένας. 145 

ΣΥ. λόγοισί τἄρα καὶ πτεροῦνται ; 
ΠΕ. φήμ᾽ ἐγώ. 

ὑπὸ γὰρ λόγων ὁ νοῦς τε μετεωρίζεται 
ἐπαίρεταί τ᾽ ἄνθρωπος. οὕτω καί σ᾽ ἐγὼ 
ἀναπτερώσας βούλομαι χρηστοῖς λόγοις 
τρέψαι πρὸς ἔργον νόμιμον. 1450 

ΣΣ ἀλλ᾽ οὐ βούλομαι. 
1. τί δαὶ ποιήσεις ; 
ΝΟ οὖ “2 ᾽ “-“ 

ΣΎ. τὸ γένος οὐ καταισχυνώ. 
-" ς , “ 3 7 

παπτῷος ὁ βίος συκοφαντεῖν ἐστί μοι. 
2 ἈΝ “ 

ἀλλὰ πτέρου με ταχέσι καὶ κούφοις πτεροῖς 
ϑν ᾿ “-“ ἢ 

ἱέρακος, ἢ κερχνῇδος, ὡς ἂν τοὺς ξένους 
αν, ἃ ;] Ν 5 Ν καλεσάμενος, κἄτ᾽ ἐγκεκληκὼς ἐνθαδὶ, 1486 

ων “ 

κἄτ᾽ αὖ πέτωμαι πάλιν ἐκεῖσε. 

ΠΕ. μανθάνω. 
ὡδὶ λέγεις ὅπως ἂν ὠφλήκῃ δίκην 
3 ΄ Ν “ ς ,ὔ 

ἐνθάδε πρὶν ἥκειν ὁ ἕένος. 

ΣΎ. πάνυ μανθάνεις. 
ΠΕ. κἀπειθ᾽ ὁ μὲν πλεῖ δεῦρο, σὺ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ αὖ πέτει 

ἁρπασόμενος τὰ χρήματ᾽ αὐτοῦ. 1460 
ἘΣ πάντ᾽ ἔχεις. 

βέμβικος οὐδὲν διαφέρειν δεῖ. 
ΠΕ. μανθάνω 

, ᾿ ᾿Ν Ν » . ᾿ , 
βέμβικα καὶ μὴν ἔστι μοι νὴ τὸν Δία 

, “ Χ , κάλλιστα ἹΚορκυραῖα τοιαυτὶ πτερά. 
ΣΎ. οἴμοι τάλας" μάστιγ᾽ ἔχεις. 
ΠῚ. πτερὼ μὲν οὗν, 

δ 9) Ἷ ἢ α " 
οἷσί σε ποιήσω τήμερον βεμβικιῶν. 1410 



μα σαν ρο- 

ΕΙΣ. 
ΠῚ), 

ΧΟ. 

ΠΡ. 

ΟΡΝΙΘΕΣ. 81 
» ’ 

οἰμοι τάλας. 
-" “ οὐ πτερυγιεῖς ἐντευθενί ; 

᾽ ᾿] , . ’ Ι] ν᾽ 

οὐκ απολιβάξεις, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενος ; 
᾿ δ. Ὁ " “ 

πικρὰν τάχ᾽ ὄψει στρεψοδικοπανουργίαν. 
» 7 ς »" , Ν , 

ἀπίωμεν ἡμεῖς ξυλλαβόντες τὰ πτερά. 
Ν Ν Ἀ Ἁ ᾿Ὶ πολλὰ δὴ καὶ καινὰ καὶ θαυ- στρ. 1410 

» 

μάστ᾽ ἐπεπτόμεσθα, καὶ 

δεινὰ πράγματ᾽ εἴδομεν. 
9 Ν ) Ν 

ἔστι γὰρ δένδρον πεφυκὸς 
’ ’ "» 

ἐκτοπόν τί, καρδίας ἀ- 
πωτέρω, Κλεώνυμος, 1415 

’ ᾿] ᾿ 

χρήσιμον μὲν οὐδὲν, ἀλ- 

λως δὲ δειλὸν καὶ μέγα. 

τοῦτο τοῦ μὲν ἦρος ἀεὶ 
βλαστάνει καὶ συκοφαντεῖ, 
τοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς 1480 

ἀσπίδας φυλλορροεῖ. 

ἔστι δ᾽' αὖ χώρα πρὸς αὐτῷ ἄντ. 
-“ ΄ 2 

τῷ σκότῳ πόρρω τις ἐν 
- , 

τῇ λύχνων ἐρημίᾳ, 
») “ “4 Ὑ το ἔνθα τοῖς ἤρωσιν ἄνθρω- 148 

ποι ξυναριστῶσι καὶ ἕύν- 
Ν Ἂ ς ’ 

εισι, πλὴν τῆς εσπερας. 
ἴω ᾽ 3 Η͂ν 

τηνικαῦτα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἦν 
ἀσφαλὲς ξυντυγχάνειν. 

1 Ν 3 , [4 
εἰ γαρ ἐντυχοι τις ρῳ 1490 

- - , 3 

τῶν βροτῶν νύκτωρ ᾿Ορέστῃ, 
ΒΥ ΔῈ 2 “ 

γυμνὸς ἦν πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ 
, 

πάντα ταἀπιδέξια. 
Χ "ἤ ον οἴμοι τάλας, ὁ Ζεὶς ὅπως μὴ μ᾽ ὄψεται. 

ποῦ ΠΕεισθέταιρός ἐστιν; 1495 
6. Α, 6 
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ΠΗ. 

ὝΕΣ 

Π|. 

ΤῊ 

ΠΗ: 

Τ᾿ 

ΠΕ. 

ΠΗ. 

ΠῚ. 

ΤΡῚ 

ΠΕ. 

ΤΡ 

Ἐκ 

|- 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
»Μ Ἀ , 3 

ἔα, τουτὶ τί ἦν; 
, ς ’ 

τίς οὐγκαλυμμος ; 

τῶν θεῶν ὁρᾷς τινα 
» ον , “ 

ἐμοῦ κατόπιν ἐνταῦθα ; 
Ν ,) 5 ἂν Ἂ Υ 

μὰ Δί ἐγὼ μὲν οὗ. 
“ 2 πὰ , ΑΝ} 5 Ά " -“ «ς ΄ 

τίς δ᾽ εἶ σύ; ΠΡ. πηνίκ᾽ ἐστὶν ἄρα τῆς ἡμέρας ; 
ς ᾿» 

ὁπηνίκα; σμικρόν τι μετὰ μεσημβρίαν. 
Φ Χ Χ ΄ 5 ᾿ 

ἀλλὰ σὺ τίς εἶ; ΠΡ. ῥβουλυτὸς, ἢ περαιτέρω :; 
ΟΡ Ὁ ς ͵ , 

οἴμ᾽ ὡς βδελύττομαί σε. 150] 
, Ν᾽ δ ᾿ “-“ 

τί γὰρ ὁ Ζεὺς ποιεῖ; 
᾽ ἢ ᾿ ᾿ νηνβδης 
ἀπαιθριάζει τὰς νεφέλας, ἢ ξυννεφεῖ ; 

" 2 δ 

οἴμωζε μεγάλ᾽. ΠΡ. οὕτω μὲν ἐκκεκαλύψομαι. 

ὠ φίλε ἹΙΪρομηθεῦ. ἽΠΡ. παῦε παῦε, μὴ βόα. 
“ Ν - 

τί γὰρ ἔστι; 1505 
, δ ἢ " Ἶ 

σίγα, μὴ κάλει μου τούνομα 
Ν ᾿Ὶ ᾿Ὶ ᾿ “ 3 

ἀπὸ γὰρ ὀλεῖ μ᾽, εἴ μ᾽ ἐνθάδ᾽ ὁ Ζεὺς ὄψεται. 
᾿ 3 Ὁ , ’ " ͵ 

αλλ ἵνα φράσω σοι πάντα τάνω πράγματα, 
Ν , ᾿ 

τουτὶ λαβών μου τὸ σκιάδειον ὑπέρεχε 
"“ δ ᾿ , 3 ω ἧς 

ἄνωθεν, ὡς ἂν μή μ᾽ ὁρῶσιν οἱ θεοί. 

ἰοὺ ἰού. 1510 
ἊΝ ᾿] 5 ᾽ 3 ε “ 

εὖ γ᾽ ἐπενόησας αὐτὸ καὶ προμηθικῶς. 

ὑπόδυθι ταχὺ δὴ, κάτα θαρρήσας λέγε. 

ἄκουε δή νυν. 111. ὡς ἀκούοντος λέγε. 
᾿] 5 ͵ 

ἀπόλωλεν ὁ Ζεύς. ΠΕ. πηνίκ᾽ ἀττ᾽ ἀπώλετο: 
΄-"- Ἄ Ἶ 

ἐξ οὗπερ ὑμεῖς ὠκίσατε τὸν ἀέρα. 1515 
ῇ Ν Ψ Ν αν " Υ " 

θύει γὰρ οὐδεὶς οὐδὲν ἀνθρώπων ἔτι 
“-“ ἥν ““ , ἤ 

θεοῖσιν, οὐδὲ κνῖσα μηρίων ἄπο 
“ τ ς “ 5 ! “ ᾿' 

ἀνῆλθεν ὡς ἡμᾶς ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ χρόνου, 
᾿] ᾽ δ Ν ͵ “ 

ἀλλ᾽ ὡσπερεὶ Θεσμοφορίοις νηστεύομεν 
ἄνευ θυηλῶν᾽ οἱ δὲ βάρβαροι θεοὶ 1550 

ἴω γ΄ 

πεινῶντες ὥσπερ ᾿Ϊλλυριοὶ κεκριγύτες 



ΠΕ. 

ΣΡ. 

ΠΕ. ὄ 

ΠΕ. 

ΕΥ̓ υὰ 

ΠΕ. 

Ἐ1} 

ΠΕ. ἅ 

ΤΡ. 

ΠΕ. 

Ρ. 

ΠΕ. 

ΟΡΝΙΘΈΣ. 85 
ΒΡῈ ν» - 

ἐπιστρατεύσειν φάσ᾽ ἄνωθεν τῷ Διὶ, 
» 

εἰ μὴ παρέξει τἀμπόρι᾽ ἀνεῳγμένα, 
ἵν᾽ εἰσάγοιτο σπλάγχνα κατατετμημένα. 

Ι] ᾿ Ν -“ , ’ 

εἰσὶν γὰρ ἕτεροι βάρβαροι θεοί τινες Ι ων τῷ ῷῳ 

ἄνωθεν ὑμῶν ; 
» ’ ᾿] 

οὐ γάρ εἰσι βάρβαροι, 
“ εξ -" » ᾿] ΄ 

όθεν ὁ πατρῷός ἐστιν ᾿Εξηκεστίδῃ ; 
Ν ’ -" -“ “-“ ’ 

ὄνομα δὲ τούτοις τοῖς θεοῖς τοῖς βαρβάροις 

τί ἐστύ ; ΠΡ. ὅ τι ἐστίν; Τριβαλλοί, 
μανθάνω. 

, “ - » 7 ᾿] ’ -.".Ὁ ἐντεῦθεν ρα τοὐπιτριβείης ἐγένετο. 1580 
, ἃ , , ἐς 

μάλιστα πάντων. ἕν δέ σοι λέγω σαφές 

ἥξουσι πρέσβεις δεῦρο περὶ διαλλαγῶν 
παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῶν Τριβαλλῶν τῶν ἄνω" 
« - Ν ἈΝ , ν -." Ἀ “ 

ὑμεῖς δὲ μὴ σπένδεσθ᾽, ἐὰν μὴ παραδιδῷ 
τὸ σκῆπτρον ὁ Ζεὺς τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν, 1535 

᾿ Χ “,Ι » ω 

καὶ τὴν Βασιλείαν σοι γυναῖκ᾽ ἔχειν διδῷ. 
, ι ἢ ε ΄ 

τίς ἐστιν ἡ Βασιλεια ; 

καλλίστη κόρη, 
’ “- 

ἥπερ ταμιεύει τὸν κεραυνὸν τοῦ Διὸς 
» 4 , ᾿] 

καὶ τἄλλ᾽ ἁπαξάπαντα, τὴν εὐβουλίαν 
᾽ Χ 

τὴν εὐνομίαν, τὴν σωφροσύνην, τὰ νεώρια, 1540 
᾿ ͵ εἿ ΄ Χ ΄ 

τὴν λοιδορίαν, τὸν κωλαγρέτην, τὰ τριώβολα. 
, , 2 -“ 

ἅπαντά τἄρ᾽ αὐτῷ ταμιεύει. 
ΕΝ . 

φημ ἐγώ. 
ἥν γ᾽ ἢν σὺ παρ᾽ ἐκείνου παραλάβῃς, πάντ᾽ ἔχεις. 

τούτων ἕνεκα δεῦρ᾽ ἦλθον, ἵνα φράσαιμί σοι. 
ἀεί ποτ᾽ ἀνθρώποις γὰρ εὔνους εἴμ᾽ ἐγώ. 1545 

, - Α Ἀ ᾿] ᾿ , 

μόνον θεῶν γὰρ διὰ σ᾽ ἀπανθρακίζομεν. 
[ο ᾽ ἵ Ν « 53 , 

μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς θεοὺς, ὡς οἶσθα σύ. 
Ν Ν ᾽ - νὴ τὸν Δί ἀεὶ δῆτα θεομισὴς ἔφυς. 

᾿ "Ε 
ι 
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ΠΡ. Τίμων καθαρός. ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἀποτρέχω πάλιν, 
Ν ΄, “ ΩΝ ς ᾿ 3) 

φέρε τὸ σκιάδειον, ἵνα με κἂν ὁ Ζεὺς ἴδῃ 1550 

ἄνωθεν, ἀκολουθεῖν δοκῶ κανηφόρῳ. 

ΠΕ. καὶ τὸν δίφρον γε διφροφόρει τονδὶ λαβών. 

ΧΟ. πρὸς δὲ τοῖς Σκιάποσιν λιί- 
μνὴη τις ἔστ᾽, ἄλουτος οὗ 

ψυχαγωγεῖ Σωκράτης. 1555 

ἔνθα καὶ Πείσανδρος ἦλθε 

δεόμενος ψυχὴν ἰδεῖν, ἣ 

ζῶντ᾽ ἐκεῖνον προὔλιπε, 
, 3 5 Γ 9 

σφαγι ἔχων καμηλον α- 

μνόν τιν᾽, ἧς λαιμοὺς τεμὼν, 1:00 
6 ἐν , » “ 

ὥσπερ οὑδυσσεὺς ἀπῆλθε, 
3 5» 3 σι 3 δι - 

κἄτ᾽ ἀνῆλθ᾽ αὐτῷ κάτωθεν 

πρὸς τὸ λαῖμα τῆς καμήλου 
Χαιρεφῶν ἡ νυκτερίς. 

ΠΟΣ. τὸ μὲν πόλισμα τῆς Νεφελοκοκκυγίας 1505 

ὁρᾶν τοδὶ πάρεστιν, οἷ πρεσβεύομεν. 

οὗτος, τί δρᾷς; ἐπ᾽ ἀριστέρ᾽ οὕτως ἀμπέχει; 

οὐ μεταβαλεῖς θοἰμάτιον ὧδ᾽ ἐπὶ δεξιάν ; 
"4 μι ’ “ “- Ν ῇ 

τί, ὦ κακόδαιμον; Λαισποδίας εἶ τὴν φύσιν. 

ὦ δημοκρατία, ποῖ προβιβᾷς ἡμᾶς ποτε, 1570 

εἰ τουτονί η᾽ ἐχειροτόνησαν οἱ θεοί ; 
-« τὶ ΄ "᾽ Ἁ ᾿ ’ 5 3 Χ 

ἕξεις ἀτρέμας ; οἴμωζε. πολὺ γὰρ δή σ᾽ ἐγὼ 

ἑόρακα πάντων βαρβαρώτατον θεῶν. 

ἄγε δὴ τί δρῶμεν, Ἡράκλεις ; 
ΗΡ; ἀκήκοας 

᾿] ΄»-» , ΨΗ͂ 3 " “ ΄ 

ἐμοῦ γ᾽ ὅτι τὸν ἄνθρωπον ἄγχειν βούλομαι, ι515 
{74 ᾿] 57 Ἰ ς Ν Ν :} ᾽ 

ὅστις ποτ᾽ ἔσθ᾽ ὁ τοὺς θεοὺς ἀποτειχίσας. 

ΠΟΣ. ἀλλ᾽, ὦγάθ᾽, ἡρήμεσθα περὶ διαλλαγῶν 

πρέσβεις. 



ΟΡΝΙΘΈΕΣ. ὃς 
ἮΡ, διπλασίως μᾶλλον ἄγχειν μοι δοκεῖ. 

Ὁ, τὴν τυρόὀκνηστίν μοι δότω. φέρε σίχλφιον' 

τυρὸν φερέτω τις πυρπόλει τοὺς ἄνθρακας. 50 
ΠΟΣ. τὸν ἄνδρα χαίρειν οἱ θεοὶ κελεύομεν 

τρεῖς ὄντες ἡμεῖς. 

ΠΕ. ἀλλ᾽ ἐπικνῶ τὸ σίλφιον. 
ΗΡ. τὰ δὲ κρέα τοῦ ταῦτ᾽ ἐστίν; ΠΕ. ὄρνιθές τινες 

ἐπανιστάμενοι τοῖς δημοτικοῖσιν ὀρνέοις 

ἔδοξαν ἀδικεῖν. 1585 

ΠΡ. εἶτα δῆτα σίλφιον 

ἐπικνᾷς πρότερον αὐτοῖσιν ; 
ΠΕ. ὦ χαῖρ᾽, Ἡράκλεις. 

τί ἔστι; 
ΠΟΣ. πρεσβεύοντες ἡμεῖς ἥκομεν 

Ν "Ὁ ἰο “Ὁ 

παρὰ τῶν θεῶν περὶ πολέμου καταλλαγῆς. 
ΠΕ. ἔλαιον οὐκ ἔνεστιν ἐν τῇ ληκύθῳ. 

Ν Ν ω ΗΡ. καὶ μὴν τά γ᾽ ὀρνίθεια λιπάρ᾽ εἶναι πρέπει. ι590 
ς - Ν ΄“ 

ΠΟΣ. ἡμεῖς τε γὰρ πολεμοῦντες οὐ κερδαίνομεν, 
ς “-“ ᾽ “Δ Φς.- νὰ “-“ ΄ 3 

ὑμεῖς τ᾽ ἂν ἡμῖν τοῖς θεοῖς ὄντες φίλοι 
Υ“ “ὃ Ὰ » ᾽ :] -“ , 
ὄμβριον ἵδωρ ἂν εἴχετ᾽ ἐν τοῖς τέλμασιν, 

" , » ΩΝ Ὑ 7 « ἤ ᾽ ᾿, 

ἀλκυονίδας τ᾽ ἂν ἤγεθ'᾽ ἡμέρας ἀεί 

τούτων περὶ πάντων αὐτοκράτορες ἥκομεν. λΕ595 
᾽ - 

ΠῚ ἀλλ᾽ οὔτε πρότερον πώποθ᾽ ἡμεῖς ἤρξαμεν 
ῇ Ν Ἂ “-“ ἴω ᾽ 524’ 2 »“" 

πολέμου πρὸς ὑμᾶς, νῦν τ᾽ ἐθέλομεν, εἰ δοκεῖ, 

ἐὰν τὸ δίκαιον ἀλλὰ νῦν ἐθέλητε δρᾶν, 
᾿ . Χ ν , ἥ ς ὙΣ ᾿Ν ᾽ν 

σπονδὰς ποιεῖσθαι. τὰ δὲ δίκαι᾽ ἐστὶν ταδί 

τὸ σκῆπτρον ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν 1000 

τὸν Δί ἀποδοῦναι: κἂν διαλλαττώμεθα 
9 Ἀ ΄-ς“ Ἀ ; ᾿] » " - 

ἐπὶ τοῖσδε, τοὺς πρέσβεις ἐπ᾽ ἄριστον καλῶ. 
Ι͂ - 

ΗΡ. ἐμοὶ μὲν ἀπόχρη ταῦτα, καὶ ψηφίζομαι, 
, Γ 

ΠΟΣ. τί, ὦ κακόδαιμον; ἠλίθιος καὶ γάστρις εἶ. 
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ἀποστερεῖς τὸν πατέρα τῆς τυραννίδος : 1005 

ΠΙῸ. ἄληθες ; οὐ γὰρ μεῖζον ὑμεῖς οἱ θεοὶ 
ἰσχύσετ᾽, ἢν ὄρνιθες ἄρξωσιν κάτω ; 
νῦν μέν γ᾽ ὑπὸ ταῖς νεφέλαισιν ἐγκεκρυμμένοι 
κύψαντες ἐπιορκοῦσιν ὑμᾶς οἱ βροτοί 
ἐὰν δὲ τοὺς ὄρνις ἔχητε συμμάχους, 1610 
ὅταν ὀμνύῃ τις τὸν κόρακα καὶ τὸν Δία, 
ὁ κόραξ παρελθὼν τοὐπιορκοῦντος λάθρα 
προσπτάμενος ἐκκόψει τὲν ὀφθαλμὸν θενών. 

ΤΟΣ. νὴ τὸν Ποσειδῶ, ταῦτά τοι καλῶς λέγεις. 
ΗΡ. καμοὶ δοκεῖ. ΠΕ. τί δαὶ σὺ φής; 1615 
Ἵ. ναβαισατρεῦ. 

1Π|. ὁρᾷς ; ἐπαινεῖ χοῦτος. ἕτερον νῦν ἔτι 
ἀκούσαθ᾽ ὅσον ὑμᾶς ἀγαθὸν ποιήσομεν. 
ἐάν τις ἀνθρώπων ἱερεῖόν τῳ θεῶν 
εὐξάμενος, εἶτα διασοφίξζηταν λέγων, 
μενετοὶ θεοὶ, καὶ μαποδιδῷ μισητίᾳ, 1050 

ἀναπράξομεν καὶ ταῦτα. 

ΠΟΣ. φέρ᾽ ἴδω, τῷ τρόπῳ; 

1Π|. ὅταν διαριθμῶν ἀργυρίδιον τύχη 
ἄνθρωπος οὗτος, ἢ καθῆται λούμενος, 

καταπτάμενος ἰκτῖνος, ἁρπάσας λάθρα, 
προβαάτοιν δυοῖν τιμὴν ἀνοίσει τῷ θεῷ. 1055 

ΠΡ. τὸ σκῆπτρον ἀποδοῦναι πάλιν ψηφίζομαι 

τούτοις ἐγώ. ΠΟΣ. καὶ τὸν Τριβαλλόν νυν ἐροῦ. 
ΠΡ. ὁ Τριβαλλὸς, οἰμώξειν δοκεῖ σοι; 
ΤΡΙ, σαυνάκα 

βακταρικροῦσα. ΗΡ. φησί μ᾽ εὖ λέγειν πάνυ. 

ΠΟΣ. εἴ τοι δοκεῖ σφῷν ταῦτα, καμοὶ συνδοκεῖ, τ:0 
ΗΡ. οὗτος, δοκεῖ δρᾶν ταῦτα τοῦ σκήπτρον πέρι. 
Π͵Ὸ καὶ νὴ Δί ἕτερόν γ᾽ ἐστὶν οὗ ᾽μνήσθην ἐγώ. 
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ἤ ͵ - τὴν μὲν γὰρ Πραν παραδίδωμι τῷ Διὶ, 

᾿ , “ ᾽ τὴν δὲ Βασίλειαν τὴν κόρην γυναῖκ᾽ ἐμοὶ 

ἐκδοτέον ἐστίν" τ 

ΠΟΣ. οὐ διαλλαγῶν ἐρᾶς. 
᾿] ὔ " ᾿] - 

ἀπίωμεν οἴκαδ᾽ αὖθις. 
ΠῚ ὀλίγον μοι μέλει. 

’ ’ Ἀ - 

μάγειρε, τὸ κατάχυσμα χρὴ ποιεῖν γλυκύ. 
Ἅ. ’ ᾽ ᾿] , Α “ ἤ 

ΗΡ. ὦ δαιμόνι᾽ ἀνθρώπων Ἰ]όσειδον, ποῖ φέρει ; 
- Ἀ Ν Ὁ , 

ἡμεῖς περὶ γυναικὸς μιᾶς πολεμήσομεν ; 
ῳ “ 4 Ι͂ 

ΠΟΣ. τί δαὶ ποιῶμεν; ἩΡ, ὁ τι; διαλλαττώμεθα. 
» ’ ᾽ - 

ΠΟΣ. τέ, ὠζύρ᾽ ; οὐκ οἷσθ᾽ ἐξαπατώμενος πάλαι; ι6ε! 
, 4 ἤ 

βλάπτεις δέ τοι σὺ σαυτόν. ἢν γὰρ ἀποθάνῃ 
Ἀ , Ι 

ὁ Ζεὺς, παραδοὺς τούτοισι τὴν τυραννίδα, 
“ Ν 4 

πένης ἔσει σύ. σοῦ γὰρ ἅπαντα γίγνεται 
ν ͵ ἘΝ τν πλὰ ι ἢ ᾿ 

τὰ χρήμαθ᾽, ὅὁσ᾽ ἂν ὁ ΖΦεὺς ἀποθνήσκων καταλίπη. 
ΤῈ. οἴμοι τάλας, οἷον σε περισοφίζεται. 1040 

“ ᾿] 2 ΄ 

δεῦρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἀποχώρησον, ἵνα τί σοι φράσω. 
, , ᾿] ς -“ 3 Ἁ , 

διαβαλλεταί σ᾽ ὁ θεῖος, ὦ πονηρὲ σύ. 
“ Ν ΄ Σ ) μι “Ὁ , , 

τῶν γὰρ πατρῴων οὐδ᾽ ἀκαρῆ μέτεστί σοι 
Ν Ἀ , , Ἁ ψ ᾽ , 

κατὰ τοὺς νόμους" νόθος γὰρ εἶ κοὐ γνήσιος. τῦ50 
» ᾿ ’ 7 

ΗΡ. ἐγὼ νόθος : τί λέγεις : 
4 , Ν 

ΠΕ. σὺ μέντοι νὴ Δία, 
’ ’ “' - 

ὧν γε ξένης γυναικός. ἢ πῶς ἄν ποτε 
5 , ἂΨ Ἀ 3 ’ “ 

ἐπίκληρον εἶναι τὴν ᾿Αθηναίαν δοκεῖς, 
3 Α . “ ᾽ “- , 

οὖσαν θυγατέρ᾽, ὄντων ἀδελφῶν γνησίων ; 
Ι δ ᾿ Α Ν “ 

ΗΡ. τί δ᾽, ἣν ὁ πατὴρ ἐμοὶ διδῷ τὰ χρήματα 1055 

τὰ νοθεῖ᾿ ἀποθνήσκων ; 
« φ ΜΒ μένε ᾽ Ἐ.] 

ΠΕ. Ο νόμος αὐτὸν οὐκ ἐᾷ. 
- ε - -“ “Ὁ 5 ΄ “- 

οὗτος ὁ ἸΠοσειδῶν πρῶτος, ὃς ἐπαίρει σε νῦν, 
9 ΄ Ψ “- Γ 

ἀνθέξεταί σου τῶν πατρῴων χρημάτων 
΄ ᾿] " .2} Ν 3 ’ 

φάσκων ἀδελφὸς αὐτὸς εἶναι γνήσιος. 



δὃ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ἐρῶ δὲ δὴ καὶ τὸν Σόλωνός σοι νόμον' 1660 

νόθῳ δὲ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν, παίδων ὄντων 

γνησίων. ἐὰν δὲ παῖδες μὴ ὦσι γνήσιοι, τοῖς τθδ5 
ἐγγυτάτω γένους μετεῖναι τῶν χρημάτων. 

ΗΡ 5 ν δ᾽ “Ὁ Ἰδὲ - 7 ΄ 

. ἐμοὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲν τῶν πατρῴων χρημάτων 
μέτεστιν ; 

᾿] 

ΠΕ. οὐ μέντοι μὰ Δία. λέξον δέ μοι, 
ἤδη σ᾽ ὁ πατὴρ εἰσήγαγ᾽ ἐς τοὺς φράτερας ; 

ΗΡ. οὐ δῆτ᾽ ἐμέ γε. καὶ δῆτ᾽ ἐθαύμαζον πάλαι. τοῖο 

ΠΕ. τί δῆτ᾽ ἄνω κέχηνας αἰκίαν βλέπων ; 
-ς ᾽ “Δ ᾽ «ς - 53 , ᾽ 9 Ἃ ἀλλ᾽ ἣν μεθ᾽ ἡμῶν ἧς, καταστήσω σ᾽ ἐγὼ 

τύραννον, ὀρνίθων παρέξω σοι γάλα. 

ΗΡ, δίκαι: ἔμοιγε καὶ πάλιν δοκεῖς λέγειν 
περὶ τῆς κόρης, κἄάγωγε παραδίδωμί σοι. 1675 

ΠΕ. τί δαὶ σὺ φής; ΠΟΣ. τἀναντία ψηφίζομαι. 
ΕῚ “- - Ἂ ΄-“ Ἃ ἊὉ 7] « ’ 

ΠΗ. ἐν τῷ Τριβαλλῷ πᾶν τὸ πρᾶγμα. τὶ σὺ λέγεις; 

ΤΡΙ. καλάνι κόραυνα καὶ μεγάλα βασιλιναῦ 

ὄρνιτο παραδίδωμιςι ἨἩΡ. παραδοῦναι λέγει. 
ΠΟΣ. μὰ τὸν Δί᾽ οὐχ οὗτός γε παραδοῦναι λέγει, 1680 

εἰ μὴ βαβράζει γ᾽ ὥσπερ αἱ χελιδόνες. 

ΠΕ. οὐκοῦν παραδοῦναι: ταῖς χελιδόσιν λέγει. 
ΠΟΣ. σφὼ νῦν διαλλάττεσθε καὶ ξυμβαίνετε: 

ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ σφῷν δοκεῖ, συγήσομαι ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ σφῷν δοκεῖ, συγήσομαι. 
ΗΡ. ἡμῖν ἃ λέγεις σὺ πάντα συγχωρεῖν δοκεῖ. 1685 

“ φ“ιὰνΝ } «ς “Ὁ ἈΦ .] Ν ᾽ Ν 

ἀλλ᾽ ἴθι μεθ᾽ ἡμῶν αὐτὸς ἐς τὸν οὐρανὸν, 
“ ᾿ Λ Ν Ν ῇ 2 ᾽ - ῇ 

ἵνα τὴν Βασίλειαν καὶ τὰ πάντ᾽ ἐκεῖ λάβης. 

ΠΕ ἐς καιρὸν ὦρα κατεκόπησαν οὑτοιὶ ρὸν ἂρ 
ἐς τοὺς γάμους. ᾿ 

ἯΡ. βούλεσθε δῆτ᾽ ἐγὼ τέως 
ὀπτῶ τὰ κρέα ταυτὶ μένων ; ὑμεῖς δ᾽ ἴτε. 1020 

ΠΟΣ. ὀπτᾷς τὰ κρέα; πολλήν γε τενθείαν λέγεις" 



Ξ 

»» 

ΟΡΝΙΘΕΣ. 80 
- ο ὁ 4 

οὐκ εἶ μεθ᾽ ἡμῶν; ἩΡ, εὖ γε μέντἂν διετέθην. 
᾽ ᾿᾿ ΄ , 

ΠΕ. ἀλλὰ γαμικὴν χλανίδα δότω τις δεῦρό μοι. 
ν᾿ - Ἁ ω͵ ᾿ 

ΧΟ. ἔστι δ᾽ ἐν Φαναῖσι πρὸς τῇ ἄντ. 
» ’ [ω᾿ ᾿] Ω 

Κλεψύδρᾳ πανοῦργον ἐγ- 109 

γλωττογαστόρων γένος, 
, ᾿ Ι 

οἱ θερίζουσίν τε καὶ σπεί- 
“Ὁ ἴω , 

ρουσι καὶ τρυγῶσι ταῖς γλωτ- 

ταισι συκαζουσί τε" 
, ϑῦς" , - βάρβαροι δ᾽ εἰσὶν γένος, 1700 

Γοργίαι τε καὶ Φίλιπποι 
᾿] “Ὁ Υ 

καπὸ τῶν ἐγγλωττογαστό- 

ρων ἐκείνων τῶν Φιλίππων 

πανταχοῦ τῆς ᾿Αττικῆς ἡ 
γλῶττα χωρὶς τέμνεται. 1705 

ΑΤ᾽, ὦ πάντ᾽ ἀγαθὰ πράττοντες, ὦ μείζω λόγου, 
Φ ΄ - ; 

ὦ τρισμακάριον πτηνὸν ορνίθων γένος, 
’ ἈΝ 3 ΄ , 

δέχεσθε τὸν τύραννον ὀλβίοις δόμοις. 

προσέρχεται γὰρ οἷος οὔτε παμφαὴς 
. ᾿, 2 -“ ΕΙΣ -“ , 

ἀστὴρ ἰδεῖν ἔλαμψε χρυσαυγεῖ δόμῳ, 1710 
4) « , Ν , ͵ ΄. 

οὔθ᾽ ἡλίου τηλαυγὲς ἀκτίνων σέλας 
ἊὉᾳ) . , - » 

τοιοῦτον ἐξέλαμψεν, οἷον ἔρχεται 
Μ Ν Η 3 Ν ῇ 

ἔχων γυναικὸς κάλλος οὐ φατον λέγειν, 

πάλλων κεραυνὸν, πτεροφόρον Διὸς βέλος" 
5 Ν Ι] 3 ΄ 2 , ΄ ΤΎΡΟΣ ὀσμὴ δ᾽ ἀνωνόμαστος ἐς βάθος κύκλου 1715 

“Ὁ ἈΝ , Ρ , δ᾽ 

χωρεῖ, καλὸν θέαμα: θυμιαμάτων 

αὖραι διαψαίρουσι πλεκτάνην καπνοῦ" 
Ν ν " Ἀ κ᾿ «- 

ὁδὶ δὲ καὐτός ἐστιν. ἀλλὰ χρὴ θεᾶς 
᾽ 

Μούσης ἀνοίγειν ἱερὸν εὔφημον στόμα. 
᾿ "“ 7 ΄ 7 » ΧΟ. ἄναγε, δίεχε, πάραγε, πάρεχε, 1720 

περιπέτεσθε 
, Ἷ Ἁ , μάκαρα μάκαρι σὺν τύχα. 



οΟ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ὦ φεῦ φεῦ τῆς ὥρας, τοῦ κάλλους. 
ὦ μακαριστὸν σὺ γάμον τῇδε πόλει γήμας. 1725 
μεγάλαι μεγάλαι κατέχουσι τύχαι 

γένος ὀρνίθων 

διὰ τόνδε τὸν ἄνδρ. ἀλλ᾽ ὑμεναίοις 

καὶ νυμφιδίοισι δέχεσθ᾽ ὠδαῖς 
5 Ν Ν Ν , 

αὐτὸν καὶ τὴν Βασίλειαν. 1730 

Ἥρᾳ ποτ’ Ὀλυμπίᾳ στρ. 
τῶν ἠλίβάτων θρόνων 

ἄρχοντα θεοῖς μέγαν᾽ 

Μοῖραι ξυνεκοίμισαν 
τοιῷῶδ᾽ ὑμεναίῳ. 178 

ἐ ἐ 

τὸ ΄ ᾿ Ξ- 

Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

ὁ δ᾽ ἀμφιθαλὴς "Ἑρως ἄντ. 

χρυσόπτερος ἡνίας 

εὔθυνε παλιντόνους, 
Ζηνὸς πάροχος γάμων 1740 

9 Ἷ2 “ἶ 

κεὐδαίμονος “Ἥρας. 

Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 
5. ὙΠ “ Δ᾽ Δ ἢ 5. Το ν 

ΠΕ. ἐχάρην ὕμνοις, ἐχάρην ῳδαῖς 

ἄγαμαι δὲ λέγων. ἄγε νῦν αὐτοῦ 
ΕῚ Ν » , ἣΝ 

καὶ τὰς χθονίας κλγσατε βροντὰς, 1745 

τάς τε πυρώδεις Διὸς ἀστεροπὰς, 

δεινόν τ᾽ ἀργῆτα κεραυνόν. 
Γ΄ 53 ᾿ “ , 

ΧΟ. ὦ μέγα χρύσεον ἀστεροπῆς φάος, 
. Ν Υ " , ὦ Διὸς ἄμβροτον ἔγχος πυρφόρον, 

ὦ χθόνιαι βαρυαχέες 1700 

ὀμβροφόροι θ᾽ ἅμα βρονταὶ, 

αἷς ὁδὲε νῦν χθόνα σείει. 

διὰ σὲ τὰ πάντα κρατήσας, 
, 

καὶ πάρεδρον Βασίλειαν ἔχει Διός. 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 

Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

ΠΣ. ἕπεσθε νῦν γάμοισιν, ὦ 

φῦλα πάντα συννόμων 
πτεροφόρ᾽, ἵτ᾽ ἐπὶ πέδον Διὸς 

καὶ λέχος γαμήλιον. 
ὄρεξον, ὦ μάκαιρα, σὴν 
χεῖρα, καὶ πτερῶν ἐμῶν 
λαβοῦσα συγχόρευσον᾽" αἴ- 

ρων δὲ κουφιῶ σ᾽ ἐγώ. 
ΧΟ. ἀλαλαὶ, ἰὴ παιήων, 

τήνελλα καλλίνικος, ὦ 

δαιμόνων ὑπέρτατε. 1γοῦ 
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ΝΌΤσ. 

1---ο.] Ποὶρ  ἄθ5. ἀπηα Ῥοϊβι ποίδοθγιιβ, νν 1} ἃ Ἰαοϊκάανν απ γανθὴ ἴο 
συϊάς {6}, αὐτὸ βϑβοκίησ (η6 Ὀἰγάβ, ἰῃ ογάθυ ἴο σοηβα] ΓΓΕΓΘῚ5. ἃ5 ἴὸ ν ΠΘΓῈ 
1Π6ΥῪ παν πη ἃ αυϊοὶ οἰΐγ, θείη {ἰγρα οὗ {Π6 Ἰαννυβαῖϊίβ οἵ Αἰπθηβ. Αἵ 
Ἰαβὲ {ΠῸν σοῖὴθ ἴο ἃ τόοὶς νυ Ποῦα {ΠΕΣ συϊάθβ 5θθπὶ ἴο ἱπ{ϊτηαΐθ {Π6͵Ὲ 15 
Βοιῃηθίῃϊηρσ ἴο ᾿ς ἰουπα. ὙΤΠΘΥ Ἰκποοῖκ, ἀπ βυμηηοη ΕΡΟΡ5, ἴῃΠ6 Ποοροο. 

ΟΠ Ιν ὀρθὴν κελεύει5] 5. ὁδὸν ἰέναι. Ἠδ ἀἀάγοββθς 15 Ἰδοκάαν, ὙΠῸ 
15. αἰγεοίησ ὨΪη} ἴο σῸ τ]ρῃΐ αἱ {ῃδ βίβερ τόοῖκβ δῃϑδά οἵ {πϑηη. 

2. διαρραγείης:) Αἀάγοποοα ἴο {Π6 ταάνϑῃ ἀρρδύθημν. Ἠδ {Π6η ἔπτη 5 
ἴο ἢΪ5 Πτθηά, δηὰ τεροτίς ἥδε δ᾽ αὖ “πα {15 ὈΙγὰ, οἡ [Π6 οἴου παπᾶ. 

κρώζει πάλιν] “οΥΟαΪκ5. “ ῬΔοΪς "ἢ :᾿ σγοα]εβ (Παΐ νγε ἀγα ἴο σὸ Ὀδοϊς. 

3. πλανύττομεν] Α 5111} Υ ΓοΥπιαίίοη 15 κινύσσομαι (ΑΘΞοἢ. Οἦο. τ96) 
{τη κιψέομαι. 

4. προφορουμένω] προφορεῖσθαι λέγεται τὸ παραφέρειν τὴν στήμονα 
τοῖς διαζομένοις. ὅ.Π0]. Βαεΐ διάξεσθαι τηδαῃ5 “ἴο 5εΐῖ {Π6 [ἢγϑδαᾶβ ἴῃ {Π6 
Ἰοοπῇ :᾿ 2. 6. ἴο 5εῖ [ῃ 5 ὑγαῦρ, {Π6 ρευρεηάίουαῦ [Πγθδάς, 5 1,. απα 5. σῖνε 
1 ἀπάᾶρϑι διάζεσθαι. Απα στήμων 15 “1Π6 νγαγρ.᾽ Εν! επι]ν [Π6 5εηβα οὗ 
προφορεῖσθαι Ὦετα ἰΞ “ἴο πον ἴο δηα ἔτο,᾽ δπᾶ 1ἰ τη θῈ ΠῸΠπῚ (ΠῈ 
Ραββὶησ ἴο δῃὰ ἴο οἵ [6 Πογϊζοπίαὶ ἰῃγοαάβς οὐ νεῖ. Χεπορἤῆοη 
(ὥψηι. ν1. 15) ιι56ὲ5 ἴἴ οἵ ποιηᾶς σουτϊβίησ ἴο ἀπὰ ΠῸ ψ ΠΘη {Ὑγῖηρ ἴο 
ΒίΓΚα ἴΠ6 βοθηΐ. Τοῖη ἤεσε ἄλλως π. τ. ὁ. “16]γ Ἰουγπουίησ ἰο δηα ΠῸ, 
5Π81{16-  βῃϊοη. ΤΉΘΥ ἡγεῖ τηδϊκίηρ ἃ "νουασα δὴ Ζίρζασ.; 

5. κορώνῃ] ΟΥ[Π6 ἔννο ψογάξ κόραξ, κορώνη, ἴοΥ ἴΠ6 ναγίοιι5 (7 ϑζαας 
κόραξ ΔΡΡΕαΙΞ ἴο Ὀ6 σεηῆθγαὶ, κορώνη Τῆογα 5ρ6οῖαὶ, 'ἴπ σοπηπιοη ΟὙθεὶς 
τξθ., Οὐ Ποϊοριϑίς δἀορίεα κόραξ ἴοΥ “τανεβη,᾿ κορώνη ΟΥ̓ “ ΟΔΥΤΙΟΠ. 
οτον.᾽ “Βανεπ᾿ βουηᾶβ Ποτα τηοσθ ἀἰβίϊηςί, ἀπά στηοτα οὗ ἃ οοπίγαβί ἴο 
[Π6 Ἰαοκάανν. Απά δρρδύβηῖΐν αἵ. κορώνη, 1ς6]. ἄγαγε, Ἐπσ. γαῦεῖ, 
(ει. γαὖεσ, Τιαῖ. εογτ5, αΥύα 411 οοσῃαίε. 

τὸ δ᾽ ἐμὲ... περιελθεῖν] Οὗ, Δα». 741, Δμό. χό8. Τα ᾿ἱπβηϊίνε 15 
τἰι56α ΒἰμΉ]]ΑΥΪΥ ἴῃ Ταἰϊη ἴο Ἔχρύθϑβ βαγργιβα, ᾿πηαϊσηαίοη, εἴς. : 85. 1ἢ 
ΨΊΡῚ 5 γι 611- Κηονγῃ “Μεπε ἱποθρίο ἀεδβιβίεσα ν]οΐδτῃ 

6. πλεῖν] ΤῊΗΪϊς Ρεβου αν Αἰ σοπίγαοίϊοη ἴῸΓ πλέον ββϑῖὴβ σοῃῇηθα 
ἴο {Π6 σοι πδίϊοη πλεῖν ἢ: ὙΠΟ 15 ἐγε]αθηΐξ. 

8, ἀποσποδῆσαι κ.τ.λ.1 “5ῃου] νγϑαῦ ΟΥ̓ ΤΥ ἰο6-Π 4115. ὈΙπάοτς 
ποίβ “6 ἴρβο Ἐπεὶριάς ᾿ηῖ6]1. αὶ ργαβ βο!]οϊπάϊηθ ἀηρσιιαβ τηοσγάθι 



94 ΤῊΣ 81525. Π 
5 νσοησ. δάκτυλοι ἰ5 οἴζξη “ἴοεϑ :᾿ ὦ. 9. Φ 7. 874 εὐνούστατόν τε τῇ πόλει 
καὶ τοῖσι δακτύλοισιν. Απά 1{1ἰ τείετβ ἴο ἴη6 Πηροῖβ Πθτθ, 1ἴ νν1}} τηθαπ 
τῃαΐ ἢξ μαβ ννούῇ δῃηΐ Ὀγόκθη Π15 ΠηροΥ-Π 8115 ΟΥ̓ Βογα τ Ὀ]ηρ, - 

9. ὅπου γῆς] Τὸ Ὀε Ἰοϊπεᾷ ἴῃ σοηϑίν. ἃ5 ἰὴ ““ἤ. 200, ὅποι τέτραπται 
ΎὝη5- 

[1- μὰ Δία γ] Ῥογδοη οοττθοίβ οὐδὲ μὰ Δί᾽ ἐντεῦθέν γ᾽ ἂν, οχ {Πε 
στουπά {παΐ γε ἄοεθβ ποῖ, ψιποιΐ ΔΠΥ ννογά Ἰηΐεγροβθα, [Ὸ]]ονν {πὸ 
[ουπιι]α οὗ απ οαΐῃ. (ΟἿ θεῖονν ν. 22 οὐδὲ μὰ Δί᾽ ἐνταῦθά γ᾽ ἴογ {π6 γε 
Οσουτηρ᾽ Βοραγαϊθα Ὁ ομα ψγοσά. Τί 15 μοί πίε οἰθασ {Παΐ τνα οπρῇϊ 
ἴο τΤα]εοῖ [η)6 σοηβθηϑιβ οἵ Μ595. 1 5.0 οαβεβ; ᾿ξ σου! ΠΥ 1ἴ 15 
ἐντεῦθεν ἰῃΠαΐ νναηΐίβ θι ρα ϑιζίησ ἂἀηαᾷ ποΐ μὰ Δία. Μείπεκε (ν ἢ 
ΕΥΙΖϑο μα οὐ 7 δηλ. 225, ἃ Ῥαββᾶσα ψγῃ]οἢ οἰΐθη 5 ἀσαϊηδί ῬΟΥΒΟΠ 5 Γι] 6) 
γεαάς ἐνγετεῦθεν, ἃ ουτίοιι5 ἰοση ἴο δάμηϊξ οἢ σοπ]θοΐατθ. Ῥευπαρβ5 
οὐδ᾽ ἂν μὰ Δί᾽ ἐντεῦθεν γ᾽ ἂν νοι] Ὀ6 8ῃ ἱπηρτονθιηθηΐ οἡ ῬΟΥΒΟΠ 5 
ΔΙ Παπηδηΐ. 

᾿Εξηκεστίδης] ΟΥ̓, Ῥεῖονν ν. γόᾳ δοῦλός ἐστι καὶ ἹΚὰρ ὥσπερ ᾽Ἐξηκε- 
στίδης, ἀμ ν. 1525 οὐ γὰρ εἰσὶ βάρβαροι, ὅθεν ὁ πατρῴός ἐστιν ᾿Εξηκεστίδῃ ; 
1Π6 βοῃο]αβί ο4115 Ὠἰτὴ ἃ [ογεῖσοΥ Δηα ἃ να θυ ὺ ἡγῆ0 ἰτπανν {Π6 ν οι 5 
τοαάβ, οἱ γὰρ ξένοι μᾶλλον ἴσασι τὰς ὁδούς. ΝΥα ΠΊΔΥ ΡῬΓΟΡΔΌΙΥ ᾿πίευ 
ἔτοιὰ νυν. γύο---γ68 {πα Ἐχεσεβϑίθθ Παα ο] αἰ πηθα, βιιοσ θα ΠΥ ΟΥ πη- 
5 σοοβϑία Πγ, ΑἸΠθηϊδη οἰτΖεη5ῃ]ρ. Τδηοα Ῥειβιπϑίδθυιιβ ΠΘΥΘ ΠΙΘΔῊΒ5 
ἔν 6 816 50 ἔα ουἂΐ οὗ {Ππ6 τιϑιι8] ἔγδοὶςα {Παΐ Ἔνθ Εἰχθοαϑίι6β, οἰ θνευ 5 
ἢ 15 αἵ Ππάϊηρ ἃ σοι ηίὙΥ ἐπαΐ ἀοα5 ποῖ Ῥείοηρ ἴο Πϊηλ τἱρμτ]γ, σου] ποῖ 
Πμα οπβ ἰπτοχὴ 115 Ρ]αοο. 

[2. τὴν ὁδὸν ταύτην] εἰς τὴν οἴμοι ὁδὸν βάδιζε. 50Π)0]. “ Κι Ττηαῦ 
αἶα (Π6 ΨΑΥ ἴο νος, .7 ψ1}] ποί,᾽ 5δαγ5 Ρεἰβδι πείδοθσιιϑβ. 

13." οὗκ τῶν ὀρνέων] “Πα οἵ [Π6 Ὀἰγα-τηατκεῖ, [Π6 ρου] συ. 50 Ἡγρετ- 
ῬΟΪῈ5 15 οὐκ τῶν λύχνων ἴῃ Διό. τοῦύ5. ΟἸΠΟΥ ννου 5. Θ᾽ Π.]]ΑΥΪῪ τι58α] ἀγα 
ἰχθύες, μυρρίναι, χύτραι, λάχανοι, μύρον : Κ652. 780, 7}1657). 4.48, 1,75. 557. 
4. 1375. ΤΗΪβ Ῥου]ίογου, οὐ ὈΙγάββ]]αῦ, μδ 4 βεγνθα ποι ἃ βῃαηλθία! 
{ΠἸΟΚΚ ἴῃ 561Π1ὴρ {Π6 πὶ 5 0ἢ τ1561655 ὈΙΓα5. 

[4. πινακοπώλης] 5181] ὈΪγά5. νγεῦα Ῥ] οἰκο δηα βίγιησ ἰοσεῖθπεῦ 
δηᾶ ταηροᾶ οὐ ἃ Ὀοαγά οὐ ἰτᾶγ, 50 Ἡ  ϑυοῆϊιβ βαγ8, Οὴ {πΠ6Ὸ ψοτγά 
πινακοπώλης. Βεῖονν, ν. 1ογϑ8, ἃ τενγαγὰ 15 οἴεγβα ἴου (6 πβαά οἵ ῬΠ1]ο- 
οἴαίοϑ, ὅτι συνείρων τοὺς σπίνους πωλεῖ καθ᾽ ἑπτὰ τοὐβολοῦ. ΤΠ 656 5Π12]} 
Ηγ 5 ὑνεσα πηποῇ γο 5 Π 64 αἱ ΑἸΠΘη5: τνα ἤπα [τραπεηΐ πηθηίίοη οὗ κίχλαι 
δηὰ σπίνοι ἴῃ ἰΠ6 ΑΥἸδίορῃδηΐο [βαϑί!ηρ5. 

μελαγχολῶν] “ἴῃ ΠΪ5. οΥαζίηθβ5.᾽ ὙΠΟΙΘ 566 ΠΊ5 ΠῸ ποίίοῃ ὑν ῆαίενευ 
ΟΥ “ΠΙΘΙΔΠΟΠΟΙΥ,᾽ 85 ΜῈ τηθδῃ ἰἴΐ, ἴῃ (Π15 ννοτά. Τὴ μελαγχολία οἵ 
ΘΒ ΓΘΠΎΥ]α5 ἴῃ γί. 12 15 ΒΙΠΊΡΙΥ “ΟΥΆΖΙΠ655.᾽ 

15--τό., ὃς... ὀρνέων] ΤΠ ᾿πίεγργαίαιιοη ἤν Π0 νγαϑ πα ἃ Ὀϊγὰ οί 
οἵ α Ὀἰτά, σοηϑβι ουηρ ἐκ τῶν ὀρνέων ἴο 6 Ἰηδίοδά οἵ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, 
ἃ5 ἃ ϑίτοϊςα οἵ ϑαίϊγε ἀροὴ ἴῃς Ἰθνυ οἵ {πΠ6 Αἰμϑηΐαῃβ, Τ γθιιβ θεν 
οἵ Ατιίςα, βθθπὴβ Ππ|| Ῥϑίίου τΠαπ Ποηβθηβ6. ὙΠῸ Ῥδίζου ὑναῪ 15 ἴο οἷ π 
φράσειν νῷν τὸν Τηρέα ἐκ τῶν ὀρνέων: ἃ πα 50. Οὴ6 50Πο]1αδὲ ΘΧρ]αΐπ5 
τι, σημαίνειν ἡμῖν τὸν ἔποπα δείξαντα ἐκ τῶν ὀρνέων. Ῥγαηοϊς, [Ο]]ον πρ' 

ΔΠΟΙ ΠΟΥ ΞΟ ΠΟ] ]αβί, Ἰοϊη5 τώδε ἐκ τ. ὁ, “[Παἰ ἴπΠ658 ἴννο αἱοὴς οἵ {Π6 15 
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νου] (611 τς. Μοίμοῖτθ οὐλἱ5. {Π6 Ἰἰη6 ἴῃ Πἰβ ἰοχί, Ι͂ῃ ἢὶβ Κγρα, 1χὲ 
γα ΠΟΥ Βα ρΡΡοΥί5. οπθηαιϊοηβ οἱ ἐκ τ. ὁ. ἰἸηῖο ἐξ ἀνδρός ποτε, ΟΥἮἩ ἄνθρωπός 
ποτ᾽ ὧν. “6 βίουυ οἱ Τογοιιθ᾽ ποι] ΟΥΡ]Ο515 15 το] ἃ Ὀγ Ον!ά, 77ε1, 6 γι. 

17. τὸν Θ.] ϑοηῖο 50 οἵ ὙΠ ΠΑγγ Θ᾽ οἰ ἀθ5. τηιιδὲ παν Ὀδθη ΠΠκ6 ἃ 76ο]ς- 
ἄανν, οἰιΠοὺ ΤῸΓ σαΥΓα ἵν, ΟΥ, ἃ8. ΟΠ. Βοῃο]αβί βαγϑ, [ῸὉΥ 51: 8]]} 0655 οἵ 
βίαϊαγο. ΕἾΘ ραν οίϊοοβ {Ππαΐ ([Π6 τανθὴ δηᾷ Ἰδοκάανν ἄγ οΠαγαοίουιβίϊο: 
δι τ6α το Ῥοϊβι ποίδοναξ απα Ἰὐπο] ρ 685. 

18, τηνδεδὶ] ΟἿ φ. 1302 νυνδί, ῬΠί. 2.27 τουτοδί. ΤΠ σοπ]ιποίίοη 
δὲ ἴ5 Ῥαϊ Ὀείννοθη 16 ννογὰ δηᾷ {πὸ δῇχ εἰ. 

19. ἤστην] (ΓΙ, Λανγι. “26, ἀλλ᾽ ἐξόλοισθ᾽ αὐτῷ κοάξ, οὐδὲν γὰρ ἐστ᾽ 
ἄλλ᾽ ἢ κοάξ. ΤΗηὶς βαρροτίβ ἤστην ΥαῖΠου (ἢ. ἤστην: “1Π6Υ νοῦ, ἰΐ 
56 θ 5, ποίησ Ὀὰΐ Ῥϑοὶς Ρθοῖκ.᾽ ἤστην “ἴῃ Κηθνν ποίησ ᾿γὰς Ποὺ 
ἴο Ῥϑοῖκ τ ν]οἢ ἰ σοοά Θῃοι Ὁ ]) 5656. αἰδο. Τὴς βοῃο]αβί ποίϊοθϑ ἃ 
τοδαϊηρ ἔστην, ἀντὶ τοῦ ἤδεσαν. ΕῸΥ (Π6 ἰογηὶ ἤστην {τοιὴ εἰμὶ οἵ, “ἶφ. 982, 
οὐκ ἂν ἤστην σκεύη δύο χρησίμω, νογα {[Π6γ6 σα 6 πὸ ἀοαθνέ αροιξ Πα 
πθδηΐησ. 

20. κατὰ τῶν π.} “ἄονη {Π6 τοοκβ.᾽ ΑΡΡδγθηίν {πον δα σοῖηδ ἴο 
ΞΟΠῚΘ βίβερ δηά τσόοκὺ ρΐασθ, ονευσγοννη 4150 νυ] ἢ ννοοά (ν. 92). κατὰ 
νὰ σοηϊίῖνα πηθαὴβ “ἀον ΠΌΠ, ον Δ] σ,᾽ Ζ..». κατ᾽ Οὐλύμποιο 
καρήνων ἀΐξασα. ἩοΙη. 19ὺΐ «150 5οπγοίϊμηθ5. " ἄόννῃ ππηάογ᾽ οὗ πιοίϊοῃ 
ἰηΐο ἃ βυγίαςθ, ἃ5 κατὰ χθονός, κατὰ κυμάτων. Απάᾶ [Ππ|5 ΠΟΙ 1 τηαν ὈῈ 
“ἀονη Ἰηΐο ΟΥ̓ Δποηρ ἴῃ6 τοοκβ.᾽ ΤῊδ ῬΑΥΤΟΥ Ποτα μϊρῃΐ 506 δἰ Ποὺ (ἢ ς 
Ὀτονν οὗ ἃ βῖθερ, οὐ ἃ υἱβίηρ' π]855 οἱ γόὺβ. 

22. ἀτραπὸ:] 1,655 ἰῃδῃη ὁδός : “ποΐ βνβῆ ἃ ἰοοί-ἰγδοὶς.᾽ 
23. τί δ᾽; ἡ] ΤΙΝ 15 Μείϊμεϊοοβ τοδάϊηρ, ἢ δ᾽ ἡ πᾶ. ψΠΏΪΟΝ ἰ5 

αὐ κννατά. τί δ᾽ ἡ κ. Ἡο]άξη αἴζεγ (ορεῖ, ομλιττησ [η6 τὰ Ῥείογα λέγει. 
ΤῊ τεχί οὐδ᾽ ἡ κι, ὙΒΙΟΗ [Π6 βοῃο]αβί τηθητ! 5, 1{ ἃ ποίΐς οὗ Ἰηςουσγοραίοῃ 
Ὀὲ ρΡυΐ αἱ {π6 επὰ οἵ [ῃς 11η6, 15 δά ]1551016 ἰοὺσ ἴῃΠ6 ββεῆβθ. 7ηδῈ Βαν. 
Μϑ. [45 ἥδ ή. 

24. οὐ ταὐτα] ὙΠοτΙεῖβ ἃ ἀἰβεγθησς ἴῃ 115 ογοαϊκίησ, 1 [Πα σα θὲ 
ἴα κθὴ ἴῸυ Δηγ αϊτθοίϊοη δρουΐ {Π6 τοδά. 

26. ἀπ. φησί] ΑἹ]! {παΐ 1 Παβ ἴο 540 15 {Παΐ 1 νν}}] Ῥεοὶ Τὴν βρεῖς 
οἵἴ; 11 15 (ου Ἰζῆονυ"β8) οὐδὲν ἀλλο πλὴν δάκνειν, ν. 10. 

28. ἐς κόρακας] (ἀεῃοΥΆ}]Υ 1 15 ΘαϑΥ ἴο φὸ ἴο {πΠ6 Ῥαά, “ἔδεο:]5 ἀ6- 
5οθῆβθαβ Ανογηὶ. ΤΠ ΡῬῆγαβα ἐς κόρακας 15 πι564 Ποῖα ΜΙ σομλῖοα] 
ἴογοβ, δ5 ἴὴ ας. 117. Οὐὐἡ ῥῆγαβε “ἴο φῸ ἴο {16 ἀορβ᾽ 566 15 ΠΟΘΙ 
ΔηδΙοσοιβ ἴῃ ΟΥΡΊη ἴο ἐς κόρακας ἐλθεῖν, 1[ {πΠ6 Ἔχρ]απαίίοη οὗ παΐ ΡῈ 
“ἴο θὲ εξ ππρυτχθα ἀπὰ ἔβεα {Π6 οὐοννβ:᾿ σοηξ, ἩοΙηοΥ 5 βἰαΐῃ Πεῖοοϑ, 
γΥ ΠΟΠῚ γνῶ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσι τε πᾶσι. 

30. ὦνδρες] Ηδ τη ἰο δἀάγεββ (ῃς βρεοίδίοιϑ. 

21. Σάκᾳ] ΤΠΕ ϑδοίδη νὰβ Ασεβίου ; ὑγῆο Δρρθαῖβ ἰο ῃανὲ θεεϑη οἵ 
ΤΗτδοίδῃ εχίγαοίίοη, δηα ἃ ἱγαρὶο ροεῖ; τἱά]σα]θα, [Π6 βο πο] αβέ [6115 π5, 
ὈΥ (Δ1Π[|ὼ5 δῃὰ (γαίϊηιβ. Οἱ, Κ᾽ 1221, ξένος τις ἕτερος πρὸς κεφαλῆς 
᾿Ακέστορος-. 

33. φυλῇ καὶ γ. τ. “ΟΥ̓ Βοποιγαθ]ε {ἰτἰρε δηά Κίη. ἢ 
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34. σοϑοῦντος] Α νγοτά δβρϑοῖδ!]ν τε οὗ βοατίησ ὈΪγάβ, δπα {Πογο- 
[ογα ἀστθοίησ ἢ [Π6 τηθίαρμου ἴῃ {πΠ6 ποχί ᾿ἰη6. ΤΠΘΥ τι86 Π6568 
τπθίαρηοῖβ προληπτικῶς ὡς καὶ αὐτοὶ ὀλίγον ὕστερον ὀρνιθωθησόμενοι. 
ΘΠ]. ΤΠΘΥῪ απίϊοϊραΐα {ΠεῚγ Ὀ1Γ4- 116, 

35. ἀμφοῖν ποδοῖν] Α ΡΥΟνΟΙΡ [ΟΥ Παβίθ. Τί ἴ5 ποί δ 411] ΘΟ ΘββΑΥΥ͂ 
ἴο ππαοιβίαηα ποδοῖν ἃ5 ἴῃ ΔΠΥ ὙΥΑΥ [ΟΥ̓ πτεροῖν, ἃ5 ἴῃ 6 5οῇῃο]αβί βιιρσοβίϑβ. 
ποὺς ΘηΐεΥ5 ἰηΐΟ ΠΊΔΠΥ͂ ΠΟΙΩΠΊΟΙ Δάνου 14] ΡΏγαβο5 ΠΟΥ 115 ΤΠ ΘΔ ΠΡ 
πορᾶ ποΐῖ ΡῈ ριδββεᾶ ; ἃπ4, Ῥεβὶαθβ, {π6θ ἔνο δανθηΐασευβ ὑγασα οί γεΐ 
υνϊηρσαά, 50 δὲ ἴἰ ἰ5 ἀνεπτόμεθα ΜΠ ]ΟΝ 15 τπθίδρΠουῖοα!. ΤῸ Ὧο « {Πϊηρ 
ἀμφ. τ. π.- ταξδη5 “ἴο ρᾳξ ομε᾽β θεϑβί ἰοοΐ ἱογεμηοβί. ΟΥ̓ οουγβα {Πού 15 ἃ 
Πα πογου 3 ἔτ ἴῃ “νγα Ραξ οὐγ Ὀαϑβί [δεῖ [ογεπιοβί ἰο ΠΥ ἀρ ΒΙΓΠοτ. 

36. μισοῦντ᾽ ...τὸ μὴ οὐ] Τῃ μισοῦντε ἃ πιοίϊοῃ οἵ ἀδηΐα] 15 ᾿πρ]164, 
Πϑποθ {π6 σοηϑίσγαοίίοη, “ποῖ ἴῃ Οὐἵ Παία ἀδηγίηρ {παΐ 1 15, εἴς. ὍΤΠῈ 
σοηϑίγιοίί οη τοὶ ἱπίθπαρα αἴδὺ αὐτὴν μὲν οὐ μισοῦντε νγὰ5 Βοτηδίησ 
κε ἀλλὰ ζητοῦντε τόπον ἀπράγμονα. ἽΠΕεη (Π6 Ῥῆγαβα ἐναπ. χρήματα 
Ἰπίγοάποοϑ {π6 [Ὦγεα 11π65 ἀθβογιρίϊνε οἵ [ῃς ΑἰΠοηϊδηβ᾽ ῬΌΒΥ ΠΕἸΡΊΟΙΒΠ 6885 ; 
ἀηα τς ψαπάρθγοιβ᾽ παθβὲ 15 ᾿πιτοάποθα ἃ5 ἃ σοπβθάπεποα οἵ [Π15, 1Π6 
᾿πίοηάεά δὲ οΥἦ ἀλλὰ ἴο Δῆϑννεῦ ἴο αὐτὴν μὲν θεϊηρ {Ππ|5 Ἰοϑβί. 

238. ἐναποτῖσαι χ.] ΑἴΕΓ πᾶσι κοινὴν 5Πο.]4 Πᾶνα ΟΟΠΊΘ 51ΠΊΡΙΥ͂ 
ἐνοικεῖν “ἴο ᾿ἴνε ἴη.᾿ ΒΕΙΡΊΘΥ σοΙηρδΥ65 ΤΟΥ {Π6 ἴοτοα οὗ ἐν Εσπγ. “7122. το 5, 
ὦ πέδον Τροιζήνιον, ὡς ἐγκαθηβᾶν πόλλ᾽ ἔχεις εὐδαίμονα. “Το ῬΩΥ͂ ΑΥΔΥ 
ΤΠΟΠΘΥ͂ ἴη᾽ 15 5 δε πἰεα ἀ5 ἃ Εϊξ δἰ {Ππ6 1ΠΠΡΊΟσση 655 οἵ {Ππ6 ΑἸΠδηίδηβ, ἴῃ 
ὙΠ ἢ (ΠΟΥ βρεπί ΠΊΠΟἢ ΤΠΟΠΘΥ Εἰ(ΠῈΓ ἴῃ Ὀαϊηρ ΠπΘα ΟΥ̓ Ξεί(ηρ οἴ ΕΥ5 
Πη64, Ἰανν Ρεΐηρ βχρϑηῆβῖνα δἰ Π6Υ ὙγΑΥ. 

20. οἱ μὲν γὰρ] ΑΥ, νγὲ ΠΙΑΥ͂ Ὑ06Ὲ11] 58ὺ “βρεπάϊηρ' τη οηοΥ,᾽ [ΟΥ̓ [Π6 
ΑΙΠεπΐδηϑ βἰηρ ἴο [Π15 ἴὰπ6 ὙγΏ]Οἢ σοϑβίβ [Πθτὴ ἄθατ, 41] {ΠΕῚΓ 11{6 Ἰοηρ. 

τέττιγε5] Το ψῃοιὴ ἩΙΉΘΥ σΟΙΏΡαΙΟ5. Πβ σΟῸΠΟΊ]ΟΥΒ, τεττίγεσσιν 
3 ΄ .“" ὃς δ᾿ Ι , ᾿ , .ς κα ἐοικότες οἵτε καθ᾽ ὕλην δένδρῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριίεσσαν ἱεῖσιν. 74. Ὕ 1581. 

40. ἐπὶ τῶν κραδῶν] Βοί με ατεεῖς δηᾶ 1 τη ροείβ βρϑαῖς οἱ θῆν 
οὔ [ἢ ἰτερ- οἰσαάα. ΟἿ, ΨΊΓρῚ 5 “οαπία αθγα]αθ τα ραηΐ αὐιιϑία οἰοαᾶδβ. 

41. ἐπὶ τῶν δικῶν] Α 5ογηεννῃαίξ 5: ΠΉ1]ΔΥ Τηθίαρ ΠΟΥ 15 «Εζ. 403, δωρο- 
δόκοισιν ἐπ᾽ ἄνθεσιν ἴζων. ΑΠάΑ [1ἴ 15 πηραηΐ {Παΐ ἐπὶ τῶν δικῶν 5Πο]4 7ι|5ῖ 
Ῥαϊαποα ἴῃ βοιηά ἐπὶ τῶν κραδῶών ; Πεποα 1ἰ 15 Ραΐ ᾿ηβίθαα οἵ {Π6 οὐ! Πα Ὺ 
ἐν ταῖς δίκαις. “ῬοΙΟΠΘα προη Ροϊπίβ οὗ ευϊάθῃοα δηα Ἰανν,᾿ ΒΎΘΓΕ. 

42. τόνδε τ. β. β.] “με ἰτπᾶρε οἡ {[Π656 οὐγ ἰγᾶνε]β.᾽ἢ 

43. κανοῦν] ὙΠΟΥ ΟΔΙΤΥ͂ ΡΓΘΡΑΥαίΪΟΠ5 [ῸΥ βδοσῖῆοθ ΉΘη [Π6Υ 5Π4]] 
Πανὸ [ουπα ἃ πον βοί]οηθηΐ. χύτραι αἴθ τηρηιοηθα ἴῃ {ΠῸ ἵδρυσις οἵ 
1η6 ροάάεβς Ῥβδοςβ, ας. 923. 

44. ἀπράγμονα] ΤΠΕ ορροϑὶίε οἵ Αἴπθηβ, νΠΘΓΘ ΠῸ 96 νγὰ5 ἀπράγ- 
μων, ΟΥ̓ ἸΓ Π6 ννὰ5 50, γνὰ5 {πουρῃϊ ἰο ὈῈ ἀχρεῖος. ΠΟ. 11. 40. 

45. ὅποι καθ. δι] ὙἽΠεΙΕ 5θοὴ5 θεϑδὲ Μϑ. δας που [ΟΣ ὅποι, ὙΠΟ ἢ 
ταἴζοη ἢ καθιδουθέντε ἰ5 ἀπο] οἰ ΟΠΑΌ]6 : καθιδρυθεὶς ἐς τόπον 5 σοοά 
Οτθοὶς, Μορί βάϊοηβ Πᾶνα ἰαϊζθη ὅπου. 

47. δεομένω] ποπη. ἄτα] ἂ5. βιθ]θοὶ ἰο ἃ νεῖ, Ὀδθοδιιθα στόλος νῷν 
᾽στι-- πορευόμεθα. 

ζμαγας “ὦ 

2. »ιί 
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448. ἣ ̓ πέπτατο] “ἴῃ Πιἷἰ5. ΠΙρΊ 5, ἀπ ΠΘ 6 Ποῦ ἢ Πὰς Ποννῃ :᾿ οἵ, 
Ὀοῖονν ν. 118, καὶ γῆν ἐπεπέτου καὶ θάλατταν ἐν" κύκλῳ, Μοίποϊτο αητὶ 
Οἴμοῖβ, μοῖὸ απ ΜΝ ΠΘΥΘνοΥ {16 (Ὀγὴ ἴῃ α Οσουθ, ἀραϊηβί ἃ]}] Μ5 5, (1 
ὈοΙϊονο), μαηρο ἐπέπτατο ἴο ἐπέπτετο, νν]}10}} Ἰαδὶ {πον νν}}} παν το ςὲ 
τὴ ΟὨΪΥ ἴσιο Ατίὶς [Οὐ]. 

40. οὗτος] Αἀαάτοββοᾶ ἴο ἘποΙρίἄθϑ : “τὴν {το π.᾽ ΟΥὖ᾽ δὴν ηρ]|5]) 
ΘΧοϊαιμαίϊοη ἴο 08}] αἰτοητίοη ννοι]α σῖνο 15 ἔογος, δ. ». “11 

50. ἄνω τι φράζει] “15. Ροϊπίϊησ ἀρνναγὰ5. ΒΟΒΊΘΠονν :᾿ οἷ. ν, 2 κρώζει 
πάλιν, ͵ 

54. οἶσθ᾽ ὃ δρᾶσον] ΤΊ Ρἤγαβθ, ΔΡΡαΥΘΠΕΪΥ ἃ πιϊχίαγε οὐ “Κπονν ψοιὶ 
ὙΠαὶ γοὰ Πανα ἴὸ ἀον᾽ δηᾶ “ἀο, γοι ἰζῆονν ννηαΐ,᾽ 15 οἱ οοηβίαῃξ ου- 
ουσγοοθ. Οἱ, δορὰ. Ο. 7. 543, Ελυχ. δεν, 220. 

τῷ σκέλει] Αοσοογάϊησ ἴο [Π6 βομῃοϊϊαβε (15 στϑίουβ ἴο ἃ βαγίηρ 
[Πα Ῥονβ πϑθά ἴο οπϑ Δηοῖ] ου οἡ βϑοίηρ Ὀἰγᾶβ, δὸς τὸ σκέλος τῇ πέτρᾳ 
καὶ πεσοῦνται τὰ ὄρνεα. Τ[ (Π]5. νναβ 50, 1 πγιιδί ἤανα ἃροιί δηθννογθα ἴο 
16 δἄνίος ποὺ σίνβηῃ ἴο οῃ!]άγθη ἴο Ραΐ 5811 οἡ τἢς Ὀϊγ ς᾽ [41] 1ηὴ οτάου 
ἴο οαίοἢ {Π 61}. 

56. σὺ δ᾽ οὖν] “Δ ῈΙ] [Πρ αἱ 411] δνεηΐβ Κηοοὶς νυν] ἢ ἃ βίοπο. 
ΤῊΣ οὔθ Παά 4 ἀθη [η6 οἴμπου Κῆοοῖκ ἢ 5. Ἰὸσ ἀραϊηβὲ {Ππ6 Παγά 
τοοκ. .“Νὸὼὸ {Πδηῖκ γοι,᾿ 6 τϑρ]θ5, “γοῦν Παγά ἢφραά ψ}}} ἄο Ῥείζογ. 

57. παῖ παῖ] ΤΠ ΟΥ̓ΔΙΠΑΓΥ ΒΕΠΠΠΊΟῺ5 ἰὼ ἃ ἀοογκθεροῖ. ἌΑ6βοῇ. 
Ολοοῤἧ. 632 παῖ παῖ, θύρας ἄκουσον ἑρκείας κτύπον. 

58, παιδός] ἘΠΠΊΒΙΕΥ ΡΙΟροβεά παῖ παῖ. ὙΤΠδ τι56ὲ οὗ {Π6 σοηϊίνο 
οἵ παῖς 15 ΤαΪΠΕΥ ΤΘΙΠΔΥΚΑΌ]6, ἃ5 ἴ 15 ποΐ [Ὁ] ονεὰ Ὀγ ἔποπα. Ἠδῆᾶ 
τ Ῥεβη 80, οἵ σουγβε ἴῃ6 σοηβίγαοίίοη νου ἃ πᾶνε Ὀθθθη ας ἡδίαζγαὶ : 
"Οὐρδξ γοὰ ποΐ ἰηβίβαα οὗ {πΠ6 ῬοΟΥ ἴο ἢανα Ἷδ]]δὰ {Π6 ἤοοροςρ᾽ Βιῖΐ 
τὴ6. υαηΐοη οὗ ἴῃ6 ἴννο σοπβίσιοιοη5. ΤΥ 6 ἀείθηβι]6, ας 1η6 Μ. 
ΔαΙΠΟΥΥ 15. 411 [ΟΥ 11. Ἐ],5] 6 ν᾽ 5 γθδάϊηρ νοι] [06 “"Ἰηβίθα οἵ “Ῥου, 
ῬοΥ οὐρῆῃΐ ποΐ γοῖ ἴο ἢᾶνα οδ]]δὰ “ἤοοροα δῃου 9" Απάᾶ [Π6 σουπηηοη 
γϑδάϊησ τησδί τθδῃ {Π6 βᾶπλα; Ὀὰμΐ ΠΟ] θη 5 ἰηβίαμοεβ. Ποιὰ “ελ. ύ40, 
Κ252. 1387 τὲ ποῖ αυϊίθ β᾽ τ 118 Υ. 

όο--ο1.1] Τὴ βοσνδηΐ ὈΪγά σοπγθβ ουΐ : [Π6Ὺ [611 Ὠΐπη {Π6ῚΓ ΘΥγαπί, 
δηα ρΡοβαδάθ Ὠϊμη ἴο νγαϊκα ἢἰ5 πιαδίοσ Μδαηνἢ1ς [6 ἸαυκΚάανν ἀπὰ 
ΓΆΥΘΉ Ἐβοδρα. 

ότι. Απολλον κ.τ.λ.}1 ΟἿ, γε. τότ, Γλπολλον ἀποτρόπαιε τοῦ μαντεύ- 
ματος. Τὴδ σϑηϊνα Ἔσρύθϑϑαβ ΟΠΩῸΥ : “γηδΐ ἃ ϑύνα]ονν "ἢ 

63. οὕτως κιτ.λ.} Μεΐπεκε σίνεβ {15 ΠΡ 85 σουγιρί. ΒΙαγάδθ᾽ ἴη- 
πο ἷ5. στϑιὴ [81 ἰγοΠ] ΘΠ 8Π| Π6 ΠΟΠΙΪΠΑγα απ! θη ἄδοεί :᾿ ψνΠϊοἢ 

ζἜΠΠΘαΥ δάορίβ, Ἔχρ αϊηΐϊησ 1 ἴο τηθδῃ “1ἰ 15 ποῖ σεηςθιηδη κα, ἴξ 15 
ῃοΐ 4αϊῖα {Π6 Ρο]ΐα τϊησ ἴο 156 ϑοἢ ἃ ἀγεδάδι! νγογά.᾽ ΤΠβ ἰ5 ποῖ 
βαϊβϑίαοϊοσυ. Νοῦ γεΐ 15 Βγιηοκ᾽᾿β τεδαϊηρ, οὗτος, τί δεινόν ; οὐδὲ κάλλιον 
λέγεις ; ΒΕΠΙΙΕΥ ΡΥοροβεά οὗτος, τί δεῖ νῷ τοῦδε “τὴν ἔτεπά, νοὰ ἢαΐ 
Ῥείίευ [611 Ὠϊπὶ νμαΐ να νναηΐ ψ ἢ ἢϊτη.᾽ Νὸο ΠΕΙΡ ἰ5 ἴο ΡῈ σοὶ ἤἴοπιὶ 
[η6 βο πο] αϑί. Α Ροββίθ]β, δηα ρεύῆδρϑβ Ὀείίου, νγὰν οἵ ἰακῖηρ {Π6 ργθβθηΐ 
τοχί, ννουἹά θ6 ἴο υπάεγβίδπα ἰΐ ἃ5 δῃ Ἔχοϊαπιαί!οη οὗ βαῦρΥ56, οοηπθοίθα 
ἢ ν. ὅτ. Ἐπ ΕΙρΙ 465 μα βαϊά “Ηξάνεῃ βᾶνε τι νηὶ ἃ σαρίησ 
5 ]Πον "ἢ Π6 πε δά 5, θη {Π6 γοσ}]ι5 μᾶ5 Θροκεη ἴῃ ἃ 511} Ὀἰγά- 
1Πκ6 νοΐϊσβ, “βοὴ ἃ ὑνοηατοιβ ἔβα] ογθαΐμπγο, πα βρεᾶκβ πὸ Ὀείζει 
τπαῃ Π15 

ὀὄΑ, Ἵ 



οβ ΤᾺΣ 8125. [.. 65. 
᾽ όΞ. Ὑποδεδιὼς] (ατγν ἰγαηϑίαίεβ " Εδαυ]ησ,᾽ ἴο Υ660 41] ΟΥΤΘΘΘΙΌΪ6 

“Θιαυ] ηρσ ἡ ΡεΥμαρθ. “τη -ἤποῃ ἡ τηϊρῃς Ὅς ϑυρσεβίεα ὈΥ “ ατεξεη- 
ΓὰηΚ.᾿ [{ τᾶν θὲ [παξ ἴΠ6 ψογὰ ὑποδεδιὼς ὈΟΓΕ 50ΠΊ6 ΓΘΒΘΙΠὈ]ποα ἴο 
16 γϑαὶ πατὴρ οἵ βογὴηδ υἱγὰ ; Ὀπι {π6 “ Παθιΐαϊ᾽ οἵ ἴ[ης6 Ὀϊγὰ Ὀεϊηρ ρ]ασεα 
ἴῃ Γαργα νοι] οον Υ ΔΠΥ βία ρἝΠ 685 ἴῃ [ῃ6 ΠΑΠΊ6. 

7ο. ἡττήθης] φυσικὸν τοῦτο ἐν ταῖς συμβολαῖς τῶν ἀλεκτρυόνων τοὺς 
ἡττηθέντας ἕπεσθαι τοῖς νενικηκόσι. 500]. Ι͂ῃ ὙΠαδοοῖ, ΧΧΊΙ. 71 
Αμνοιβ δηά ΡΟ ]χ ἃ πιαάθ ἴο βαΥ: ΑΜ, σὸς μὲν ἐγὼ, σὺ δ᾽ ἐμὸς 
κεκλήσεαι, εἴ κε κρατήσω. ἸΙΟΛ. ὀρνίχων φοινικολόφων τοιοίδε κυ- 
δοιμοί. (ΟΟΚ-Πρσἢ 5. Ψετα σοιηηοη αἱ Αἴπθηβ. ἧε πᾶνε πηθίαρΠοΥβ 
ἄγαννῃ Ποτη ΤΠ θ ὴ 5Έν σα] {1πΠ|65 ἴῃ ΑΥΒΟρΠΔΠ65, 6. σ. ἔφ. 404---ἢ. 

73. ἔχῃ] Τηβίαποαβ ἴῃ ατϑεὶς οἵ {Π6 σοπ]ιποίϊνα δεν νεγ5 οἵ ραϑί 
{8 ἀγ6 ΠιΙΠΊΘΤΟιΙΒ ; Ἔνθ ννῆθη {Π6 δοίΐοῃ 15 ποῖ οὴβ {παΐ ἰαϑίβ 1Ρ ἴο 
της τὴς οὗ [Π6 τε]δίϊοη. 

γ3. οὗτός Ὑ “γὲ5 Π6 νναηίβ οὔθ, Ππανὶπρ θθ θη Ὀδοσα ἃ πιαῦ.ἢ ὙΠῸῈ 
1165 τπαΐ {Ο]]ονν αὐτὸ αν νναγα ἴῃ {Π6 1, σοηηδοίίοπ. Ὅ7Π6 ἰδχί 15 Μεῖ- 
Π6Κε᾽ 5.9 δἀορίεα ὈγΥ Ποϊάξη. ΤῸ ΞΌΡΡΙΥ ἴΠ6 ὅτε ἀραὶη ἰο ἐπιθυμεῖ δεῖ 
τε ἰβ παύβϑῆ. ὙῃῈ τε Ὀείοτε τορύνης ϑθεῖὴβ στρ] ταβίογεά, ἐποιρἢ 
τοὶ ἰηΐεσιοσ ΜΙ 55.; ἰουγ ἴῃ6 ἀροάοβὶβ τηιδὲ ὈῈ τρέχω ᾽πι τοβίνην ἴο 
Ἰαϊαηςε τρέχω ᾽π᾿ ἀφύας. 

"6. Φαληρικάς] Ἐτοπὶ ἰΠς6 ροτί οἵ ῬΠδΙθυιιη1, νΠΘΥΘ ἀποθον 85 6 ΤῈ 
[α]σθ ἰῇ αὐυπημάδησθ. (Υ Αἴμθη. ΝΠ. 285. Αὐδίοι θ στηθηςτὶοῃθ {6 
ῬΠδ οτος ποῆονΥ ἀπτοησ οἴπεῦ Κιηάσ; 4715. 4171. ν1. 15. 

79. τροχίλος] “16 οὐγαπά-Ὀἰγα,᾽ τείευσιηρσ ἴο τρέχω αρονθ. ἘΪθυτηθ5 
ἷἰς. οαἹ]Ἱδά Διὸς τρόχις, ΑΘ50ῃ. 20 γοηι. Κηεί. 9406θ. ἼΤΠ6 ἰγοσ! 5. ννᾶ5 
Πονγαν Υ ἃ τθὰ] ὈΪ, τηθητοηθα ὑὉγ ΗἩδτοάοίαβ5 δηα Αὐὶβίοί!θ, ργόθδΌ]ν 
οὗ τῆε. βαπάριρευ Κιπά. 

82. σέρφου:)] Αὐἰπουτε5 αἸΠΟΥ δἂ5 ἴο ψηαΐ σέρῴος ἰ5: “Οπαξ ΟΥ 
αὐ 1, Δηά 5. Πα ϑβοῃο]ϊαβδί βαὰγβ σκωληκώδες ζωὔΐὔφιον ἢ μυρμηκῶδες. 
ΓΠΙ5. ρῖνεθ τ5 ἃ {Π|γὰ οἤοῖσθ, “νου. Α Ριόονευ 15 αποίοα ἔνεστι 
κἀν μύρμηκι κἀν σέρῴφῳ χολή, ΜγΏΘΠο6 νγα τηϊρὶξ ἰηΓῸΥ σέρφος ποΐ ἴο Ὀὲ 
μύρμηξ ; πιὰ 1ῃ6 βαγπηρ' ΔρΡΡδβαγβ {|κ6 ΟἿἵ ΡῬγον Ὁ “Π6 ννουῃ ὙΨ}1}] {πγη.᾽ 
ΤΠΕ ρΡάββαρε ἴῃ [7ὲ52. 352 πάντα πέφραᾶκται κοὐκ ἔστιν ὀπῆς οὐδ᾽ εἰ. σέρφῳ 
διαδῦναι ῬΕΙ͂ Ρ5 ταί Π Υ δυ}5 ΒΟ ΠΙΠρ Ὑγ ΟΣ .-ΠΠκ6 ; Ὀπΐ [Π6 βοῃο]αβὶ 
{Πεῖξ σίνεβ ὰἃ5 ἴΠ6 οἤοῖος Ὀεΐννβεη δηΐ δῃηά σῃαΐ. Απά 1 ννε ογεαϊί 
ΑὙΙβίορ απεβ ψνἢ ΔΠΥ οοτγθοῖ Ἰτηο]εάρσα οἵ ναὶ Ποοροαβ 4ο δαΐ 
νγ6 5}8}} ἀβοϊάβ ἰού ᾿πϑϑοΐῖβ, {π6586 Ῥείησ οῃιθῆν [Πη6 οοα οἵ ποοροεϑῇ 
ὙΑγγ6}} πηθης]0η5. σο]θορίθιοιιβ. ᾿πϑθοῖβ 5Ρθοΐα! ]γ, Ὀαΐ αἰδὸ σαΐθγρι]]αῖ5 
ἃ5 ἴῃς ἰοοὐ οἵ [Πϊ5 Ὀϊτγά. 

84. ὅτι ἀχθ.] Νοίς ὅτι εἴ ΟΡβη, δ5 ἴΐ αἰνναγβ 15 'ἴπ Αὐβίορῃαῃββ. 
σῇ 2. τοι, ὅτι οὐκ ἐλήφθην. Δ Ετα ὅτ᾽ 15 ἰουηα, ἰἰ 15 ὅτε “ψ ῃ θη, 
α5 ἴῃ Διό. ἢ, ὅτ᾽ οὐδὲ κολάσ᾽ ἔξεστί μοι τοὺς οἰκέτας. 

85. σύ γὙ] Τὸ {Π6 {τοσῃ]]ὰ5, ]ο Παθ 51 γοιϊγοᾷ ἴο νναϊζα ἢΪ5 
Πηαϑῖου, δῃηά 5 [Ὁ] οννεα Ὀγ {Π15 οαγ56. 

ὡς μ᾽ ἀπέκτεινας) ΞΙΓΙΟΙΥ 5ρθακίησ ὡς σοηποοίβ (Π6 ΜῸ οΪαιιβ65: 
“ἸΠΔΥ γοῖ ΡΘΓ51}, βϑοίηρ ον γοῦ {τἸρῃςθηθαὶ ἢ16, Πᾶν γοι ΡΘΥ δ]. [ῸΥ 
{ἰσ!ἰρηϊηρ ἢ 50... Απά 50 νν πιὶσς ἴαϊτα ὡς ἴῃ ν. 91. Βαϊ οὐ 

ϑδδδ 4... .. 



1. το 2. ΔΌΤΕ. 99 
ἘΡΊ ΘΙ. Ἰαϊου ἰ5. ἴο 5α  Ὑ“ οΐασιο ἴαϊκο γοι, ον γοὰ ΠΊρΗοηοα πὸ "ἢ 
ΟΥ “ΡῬίασιιο ἴα γοὰ, γοὰ {ΡΠ Θημθα τὴ 50.᾽ Θ᾽ Π]ΠΑΥΥ τὸ γΘη θυ 
της 1ιαἰὶη δε σας ἐμαὶ ἐδέ φαῤίομεζία “ γου, 510} 15. γουΓ νν 54 μ).᾽ Απάᾶ 
Ομ θίϊ 5 ὡς, οἷον, ὅσον αὐτὸ ἀϑοὰ νυἱτῃους οασθαὶ οοπηθοίΐοη νυ ἃ 
ἰογτορσοϊηρ οἴαιιβο, Ὀθηρ' ᾽ΠῚ ΡΙΥ ΘΧχοϊατηδΐουυ. 

86. μοἴχεται)] Βοῖίου νυυϊτθη ἢτι5 ἃ5 ἃ ογαϑὶς (Παῃ μ᾽ οἴχεται. 

90. ἀἄπεπτ.)] ΟΥ̓ σουγβα {Π18 οαπηθ ἴο τηι0}} {Π6 βατηθ {Πἰηρ ἂς 1{ 
ἢδ αᾷ οννηρα ἰο Ἰοιηρ λη ΡῸ ; ἀηὰ (ῃ6 ποχί Πἰπ6 5 ᾿ἰσοηΐοαὶ. Επ6]- 
Ρίά65. 4}} αἰοὴρ' ἴαϊκοβ ἃ Ἰθουίηρ ἴοηθ, δηᾶ ρυῖβ ἴῃ ἀΡβαγα ααρϑίϊοης δπὰ 
ΓΘΙΠΊΑΥΚ5, ΟΔΥΥ ΘΟΠΊΡαΥΘ5. ἢϊηὶ ἴο ϑϑποῆο ἴῃ Ἰθοη Ουϊχοίθ. “Α 5] π1ρ]6, 
Θαϑυ-τϊηα 64, ἀ10}} σοπιραηΐοη,᾿ ΕἼΘΓΟ 04]1]5 Πϊτη. 

92--208.] ΕρΟΡ5 σοπὶθα ουΐ. ΑΠΘΓῚ βαι βγη (Π ΘΓ ΟΠ ΘΥ αἱ ΠῚ5 
ΔΡΡϑαγδηοθ, ἢ8 ϑῃηιίγοβ {ΠΕῚΓ Ὀυβίη655. ὙΠΘΥ ΘΟΠΊΘ, {ΠΟῪ 580, ἴο 56εὶς 
ἃ 4αϊεὶ ΡΙασθ ἀννὰν οι ἴΠ6 ἴγοι }]65 Πα δηπουδηοθβ οἵ Αἴμεης. Ηδ 
ῬΤΌΡΟΘ65 βθνϑσαὶ ἴοννηβ, ΠΟΙ ἀγα το]θοῖθα, Αἵ ]αβί, οῃ {Πθὶγ Πραγίηρσ 
ον 16 Ὀϊγάς ᾿ἴνθ, 1 ΞΕ Κο5. Ῥειβιῃρίαθγις (δαί, { τΠ6 Ὀἰγάς ννουἹᾶ θὰϊ 
πηϊΐς ἴο Του πα οπα βίαΐθ, ῃαΐ νου] Ὀ6 (Π6 ῥΡ]αςα ἔοσ 1Π6πΔ. Ηδ δχρ]αϊης 
ἴῃη6 δἀναηΐασοβ οἵ 158 ρΡίαῃη. Ἐρορβ 15 ἀε]ρῃηΐθα, δῃηα σοεβ ἰηΐο 1ῃ6 
ΠΟΡΞ6 ἴο βυμημηοη [Π6 τοβὶ οἵ ἴη6 Ὀϊγάβ ἴο σοῃϑβαϊζδίίοη. 

92. ὕλην] [Ιη ρΐαςδ οἵ θύραν. 

ποτέ] “«αἱ Ἰακῖ :" ἀδηποίϊηρσ ᾿ἱπηραίίθηοα : οἵ, ζ͵εε2. ττότ, ἔνθες ποτ᾽ ὦ τῶν. 

94. τριλοφίας] ΤῊΘ δοίου γγῆο ρεϊβοπηαίβα ἴΠ6 ἤοοροθ ὑγοζβ Ργ Δ Υ 
ἃ σοβίαπηθ σατὶοαϊαγοα τοπὶ ἰΠαὶ οὐ Ταγεὰβ ἴῃ ΘΟΡΠΟΟΪ Θ᾽ ρ]αυ. Ηἰβ 
οὐδϑί βθεπβ ἴο ἴᾶνα ὈΘΘΠ ΨΕΥΥ σΟΠΒρΡΙ ΘΟ ΟΙ5, ἃ5 4]50 ἢἰς θα ; Ὀαΐ {πὲ 
ταϑί οἵ ἢϊ5 ἔβαΐϊῃϑγβ ηοΐ ἴῃ νεῦν σοοά ΡΠ] ]σῃϊ: πδησα ΕΠΕΙΡΙ ἀ65᾽ γε πλαυκ ἴῃ 
ν. 93; πα [Π6 Ἔχοιιβα {παΐ Π6 ἤοοροα φρῖνεβ ἰῃ ν. 105. 

935. οἱ δώδεκα θεοὶ κιτ.λ.1] “ὙΠ ἔννεϊνε σοάβ βεβθηὶ ἰο ἰγεαΐ γοι 11], 
ἴο αν Ὀγουρῃΐ γοι ἴο ἃ ΒΟΥ ΡΠ. ΤῊΝ ἴα ΠῸ δῆβνευ ἴο τένες 
κιτιλ., Ὀὰΐ ταῖμευ ἃ σοηςπιδίϊοη οὐ Ἐπιοὶρι 65 τοββοϊίοης οἡ 1ῃ6 
ῬΘΙβομαὶ ἀρρεάσαηοα οἵ Ερορβ. ὍΤῇῆα ]αϊίευ σοιηρ]αίηβ οὐ {Πϊ5 θοὴν 
Δ Δρρβαὶβ ἴὺγ βϑυιραΐῃγ ἃ5 Πανίησ Ὀδθη Οὔσα ἃ τδη. 1ῃὲ οἴμευ 
Ἐχρ δηδίϊοης σίνεη ὈΥ (Π6 ϑβοῃο]ϊαβίβ δηα {ΠΕ ῚΓ [Ο]]Οννε β οἵ οἱ δ. θ. 566 ὴ 
ἴο ΤΙ ῖ86 0 56η56. πὲ ἔνεϊνε σοὰβ ψεσα ἴἤοβε ἴο ὑοῦ ΒΡ βἰβίγαϊι8, 
στδηάξοη οὗ {πε γγδηΐ, εγεοίβα δὴ αἰίασ. (Πὰς. νἹ. 54.) 

97. ἢ] ὙὉμε πιοβὲ Ατἰεὶς ἴογπι οὗ {Π6 1ϑὲ ρεϑῖβ. βίῃ. 980 [Ὁ0Υ {Πεὲ 
ΡΙΌΡΕΥΕ γα μανα (Π6 1ϑί ρβεῖβ. βῃαϊησ ἴῃ ἃ νονΕὶ ἰὴ ἴῃ6 Αὐἱβίορῃδηὶς 
Ἰουμ5 ἐκεχήνη, ἐλελήθη. 

98. καταγελῶμεν] Ηξε ἀἰϊΞεηρυ]σῆες Ρεΐνψεεη καταγελᾶν, “ἴο Ἰαπρἢ 
αἱ 11-παίυγεα!γ, ἀπά [Π6 5:16 γέλως ἡ Ώ]Οἢ 15 Ἔχοϊεα Ὀγ {Π6 ῃοοροε 5 
σοιηΐοαὶ Ῥβακ. ΤΗΘΥ ἂῖα ποῖ τῃοοκίησ αἵ μίιω, θὰϊ {ΠῈΥ σα ΒΕΙρΡ 
Ἰαυσῃϊηρ αἱ ἢἰς Ὀβακ. 

Ιοο. Σοφοκλέης] ϑορθοοϊες Παᾶά υυίίζθη ἃ ὈΙΑΥ επί 164 Τεγεαβ. 
5866 ἄθονυβ οἢ ν. 94. 

ΙΟ2Ζ. ταῶὧς] ΤΠΕῈ ΑἰΠδηΙδὴς α΄α ϑαϊα ἰο ανα ἰπβογίθα {Πϊς σατίους 
ἀϑρίγαῖβ ἴῃ {η6 ψογσά : οἵ. [,. ἀπὰ 5. [ὉΥ ἃ ρσόθβθ]ε Ἔχρ᾽ απαίίοῃ οὗ ἰΐ δ5 ἃ 
τα ]ς οὗ [Π6 ἀϊσαιημηα. Αἱ ρεδοοοῖς νγὰβ 500ἢ ἃ σαυιν αἱ ΑἸ θη ἂϑ αἰϊτηοβί 
ἴο Ὅς Ῥεγοπα (ἢς οΪαβ8 οἵ ὈΪγαβ ; αἵ Ἰθβαβί {Π15 βεεηβ ἴΠ6 βἰ πῃρ]εβὶ ὃχ- 

7--- α 



Τοῦ ΤΗΣ 87). [1: Ἐδ3: 

ΟΪαπαϊίοη οἵ Εποὶρ᾽ ἀο5᾽ ἀπεβιίοη. Ῥεδοοοῖκς τοριθϑθηϊθα το δὴ ΑἰΠ6- 

πἰαη 5 ἰάθα βοπιθι ηρ σοΥσΘΟυ 5] Ὀαάδοϊκαά : οἵ. Αελ. 62, ἄχθομαι ᾿γὼ 

πρέσβεσιν καὶ τοῖς ταὧσι τοῖς τ᾽ ἀλαζονεύμασιν. 

το. τὰ πτερά] ΤΠ Οἱγᾶβ οἵ [Π86 ἄτατηα ργοραθὶν παᾶ Ῥαξ (ΠῸ 

θεαῖς, μεαά, αμὰ νϊηρβ οἵ {ΠΕῚΓ ΟΥ̓ Πα]ς; Ὀὰΐ ἂῃ δχοῦβα ἰοσ ἴπΠ6 ψαῃῖ 

οἵ [δαΐμεῖβ ἰ5 Τουπα ἴῃ {π6 πιοῦν οἵ ὈΙΓα5. 

τού. πτερορρυεῖ] Ατϊδίοι]β τ1565 [Π15 υνογὰ οὗ {π6 πποα]ηρ οὗ Ὀἰγάβ, 

φαγϊηρ ἰμαΐ ἡ τρυγὼν πτερορρυεῖ ἐν τῇ φωλείᾳ ΚΠ τατι]θ-ἀονα τηοῦ 5 

ἀυτίηρ 115 ΠΥ θογπαιίοη, ..7. 4. 111. 19. ὍὙΠε οἹά ἰεχί νγὰϑ πτερορρυεῖ τε 

καῦθις: Ποῦτοο οοτγθοίθα ἴἰξ. Οοθεῖ ριόροβεβ πτερορρνοῦμεν καὖθις ἕ. φ.; 

1ππ5 ἀνοϊάϊηρ ἴπΠ6 ὁμαηρα ΠΌτα {πε τ{Πἰγτὰ ἴο {Π6 ἢγβέ Ρεύβοῃ. 

τοϑ. τὸ γένος δ᾽: ΕἸΠΊΒΙοΥ «464 {Π6 δ᾽, ἀπ εαϊίοτβ Πανθ [ο]ονγεᾶ 

Ὦμπη. Ιπ δας. 187, ποδαπὸς τὸ γένος δ᾽ εἶ ; Οσοι5 : θαΐ ἄοε5 [Πδΐ ἢθ6685- 

οταῖο [Πς ααα!ίοη οἵ δὲ Ποῖ ἢ μῶν ἡλιαστά 15 »ν]τΠου ΔῊ ΟΟΠ] Ποῖ οη, 

Απά 1Π6 ἀργαρίηθβϑϑ οὗ [Π6 αιθϑίϊἢ5 566 115 ΤΏΟΓα ᾿ἰνεὶγ πα παίαγαὶ. 

το9. ἡλιαστά] ὙΠε ἡεπηϊιίοη οἵἩ {Πεῖγ παίϊνα Ὁ]ασα 15 αἴ οπσα τηάοτ- 

δίοοα ; απ [ΠΕΥ ἀγα αϑἰκεὰ 1 {ΠΕῈῪ ἀγα Πα]ϊαβίβ, τπθιη θε β. οὐ {π6 σουγί 

Ἠε]ΐαθα, ἀπά 1 ἰσίουβ ; ἴῃ ΔΏΒΕΥ ἴο ννΠΙΟἢ ὑπ γ οοἴη {Π6 νγοσαὰ “ρο- 

ΠἸα5ῖ5᾽ [ῸΓ μισόδικο. ὙΠΕῈ π᾿ Γαπιαίηβ ἈΠΟΠαηρσβα ἴῃ [15 σοι ΡΟ Πα, ἃ5 
ἴῃ ἀπηλιώτης ἴγζοχὴ ἥλιος. 

μαλλὰ] μὴ ἀλλὰ “5.Υ ποῖ 50, ΒΈρΡροβε ποῖ 80, Ρευϊ:᾽ ἃ [γεααθηΐ 
σοΟΒλ ᾽ ηδίοη ἢ ΑΥΙΒΟΡΠ ἢ 65. 

[1ο. σπείρεται γὲρ] “Δ αὶ ! ἄοεα5 δὴν οἵ {παΐ βεβά σίου {πεσο Ὁ᾽ 
ΤΠ6 πιθίαρου 15 βία! ]8 ἴῃ 1Π6 πηοὰίῃ οἵ ἃ Ὀἰχά. 

[1{1. ζητῶν ἂν κιτ.Χ.1 “ΒῪ αἰ] σοι 5θαγο]) γοῖϊ πλαν σοί ἃ {1116 {ΓΟ ΠῚ 
{π6ὶ σΟΙΠΙΓΥ τ: Ζ.6.,) ἴῃ [Π6 ΟΟΟΙΥΥ ἰῃεγ8 ἀὐθ 5{}}} ἰανν-Ππαΐθιβ, ααϊοῖ 
“ἀουοσε᾽ Ἰη6η. 

115. ἤλθετον] [ΙΒ Ιου ομαησοα 1ῃ [1115 δηα Θ᾽ ΤΉ] Υ Ῥαβϑασεβθ -τὸν 
ἴο -την. ἼΠε αιεοίξοη οἵ [Π6 ἴοτπι οἵ τῃ6 βεοοῃηά πα] οἵ {πΠ6 δυσιπθηΐθα 
ἰθῆθε5 15 ΠΑΥΩ͂ΪΥ ἃ ϑείϊβά ομὲ ; (ῃδγοίοσα ἴπΠῈ Μϑ. τϑαάϊηρ ἤλθετον 15 
ΡΓΘίεσα ]θ. 8566. Ἐ]Π15]. οὐ Εἰιτ. 77εα. 1041, [ῸΓ ἃ ἰἴδῖ οἱ ῥαβϑαρδὲβ ἴῃ 
ν ΠΟ Πα οΠαηραβ τὸν ἴο -ῆν. Μίοάθγη βουαῃ) γα 5. ἤανα γαϊαγηθα ἴο 
-ον ἴου {π6 2η4 Ρθύϑβοῃ. 

[158. ὠφείλησα9] Δ διηπβὶηρ ΒοηΩ οἵ πηΐοη δηὰα ϑυιηραῖηγ. 1.86]- 
Ρἰ65. αϑϑιιπηοα (μας [0 Οὐν8 ΠΠΟΠΘΥ͂ 15 Βιιπηαῃ, ἀηα αἶδὸ ἴο Ὀς Ιοίῃ ἴο 
μὰν τ 

117. μεταλλάξας] “ Πανίηρ (ἀκα ἰηβίθαα :᾿ 85 Ἡύδοθ ρϑηΘ ΠΥ 
ιι565 “τηπίαγα,᾽ ἀηα ἰἴ5 ΘΟ ΡΟ Πα5 : δ. οι “ΟΥ̓ να]16 Ρουθ ϑαῖμα 
αἰνιεἴα5 ΟΡΘΓΟΒΙΟΥ65 ὃ 

118, ἐπεπέτου) (Ἰν. 4. 

1109. πάνθ᾽ ὅσ.] Ὑου σομλ1η6 {Π|6 ννἰδάοτη οἵ παῃ απά Ὀἰγά. 

120. ταῦτ᾽] Ζ.64.,) διὰ ταῦτα. ΜΙ ἄρα 111}15. 1588 15 ΝΕΙῪ σΟΙΏΠΟΙ ἴ 
Δι ΒορἤΔη65. 

121. εἴ τινα ... φράσειας] Ῥεροηάοσης οὐ ἴΠ6 ΘΠ] ἱπὴΡ]164 1 
ἱκέται. 

εὔερονἹ ΑἋνγογὰᾷ οσουιτηρ ἴῃ ΘΟΡἢ. 77. 675. ΤΠ] βοπο]ϊαβξὲ αποίρβ 



ἱ. 1417.} ΜΝΟΖ742 5. ΤΟΙ: 

Οταϊίηιβ 5 αϑίησ ἰῃς ῬΏγαβο εὐέρων βοτῶν. Ῥου]αρ5. Ποῖ 6 ΠΊΑΥ 
σοι βίο Υ ἰΐ ἂς ἃ σομλῖσαὶ πα δι πἴὸ [Ὸγ εὔνομον ννη οὶ νου] παν θθΘὴ ἃ 
ἡδίαγαὶ αἰ αῖς ἴὸ πόλιν, ΠΟΥ νναηΐ “ἃ βηῖρ ΟἰΥ ἴῃ νν μΐο]} {ΠΥ ΠιαᾶῪ 
116 βοίζ δὰ νναγηλ. ΕῸΓΪ σισύρα οἴ. Λ᾽κὖ. το. 

123. ἔπειτα] “ὸο γοιῖι [Πθη ἅς. :᾿ Πανίηρ ΑΙΠθη5, ἄο γοῖι αἰου {Ππι1 
ΒΘΟΪς ἃ σγοαίου οἷν ἢ ἔπειτα ἴῃ {Π656 ῬΠγα565 ΘΟΠΊΘ5 ἴο 6 ΠΘΑΙΥ Ξε ὅμως. 
Οἵ, ποῖς οὐ ἡ χε. 1240, ἔπειτ᾽ ἀπαιτεῖς τἀργύριον τοιοῦτος ὦν ; 

Κραναῶν] ΟΥ, Αελ.. 75, 7,γῖείγ, 480 (οΥὙ 1Π6 βἰηριαν Κραναὰ πόλις. 
αηᾷ Ῥιπά. Οἱ 7. 1515) κρανααῖς ἐν ᾿Αθήναις. 16 Παϊηθ 15 ΠΌΠι {Π6 δ]. 
“τοοΪςν, τυσροα,᾽ ἃ ννογὰ ἀρρ] θα ὕν ΠΟΠΊΟΥ ἴο ΤΠπαρὰ. Τοννη5 παΐαγα!]ν 
Θαΐη ΠΑΠΊΘ5. ΟΠ] {Π6ὶγ παΐαγο δηα βυγγο  ΠἸηρϑ : δ. 9.) “Αὐ]ὰ ἸἈθοκιο 
νγὰ5 σίνβη ἴο ΕἸ ΟῚ. το 115 5ΠΟἸΚΊ ἢ 655. 

125. αριστ. Α ννοτά ννυῃϊο ἢ ννὰβ δὴ δοπηϊηδίίοη ἴο (Π6 ΑἰΠΘη δ ; 
ἤθηῆςα 1. ἀϊδοννηβ {Π6 ᾿πηραίαίοη αἴ ομσθ. 

ἐγώ! ΟΥ, ποίβς οἡ 2ς. 187, ἐμοί; μιαρώτατος. δῖα νὰ Ξπου]ά 
τερϑαΐ, ἰπβίβδα οἵ {Π6 Ῥσοηοιη, (Π6 τηοβί πη ροτίαμξ ννοσχὰ : “ΑὐἸβίοουδου ἢ 
ἤν 

[26. τὸν Σκελλίου] Ατἱξίοοταΐος ; ἼΟ τνὰβ αἰζογνναγῆς οὴα οὗ {Π|6 
Εοὺυγ ΗἩυπάᾶτοα. Ἴππος. ΥΠΙ. 80, ΡΙ]αΐ. Οογιρ. 472. Ἡδετα Ἐπ εΙ]ρΙ 65 σαν, 
ΕἼ Παΐβ Ἔνεὴ Ατὶβίοογαΐεβ Ὀδοδιιβα οὗ ἢ15. Πδγηβ.ἢ 

128--134.71 δὴῆε νναῃΐ ἃ οἷ γνετα ἰθαβίϊησ δηα τηϑυγτηθηΐ 58}4}] θὲ 
τῆς οἱ ἔγυι 16. 

131. ὅπως παρέσει)] (ΓΙ. ΡΙαϊ. Μδῥ. 772α7. 286 ο, ἀλλ᾽ ὅπως παρέσει 
καὶ αὐτὸς καὶ ἄλλους ἀΐεις. 

133. μηδαμώς ἀ. π.} " ἄο ποῖ τοῦις6,᾽ μὴ ἄλλως ποίει 15 [γοααδηΐ ἴῃ 
Ρ]αίο. Τῆς [Ὁ]ονίησ εἰ δὲ μὴ τηρᾶηβ “1 γοι 4ο ποίΐ οοῃβεηΐ,᾽ ΟΥ̓ 
5ΠΟΥΓΥ “ Εἰβε. 

134. μή μοι κιτ.λ.] Αἡ ἱπνειβίοη οὗ {ΠπῸ ργόνειρ, μή μοί ποτ᾽ ἔλθῃς 
ὅταν ἐγὼ πράττω καλῶς͵ υξεα ἴο ἴΠο56 ΨἼΟ 141] ἴο ΠΕΡ {ΠΕ6ῚΓ {θη 5. 1 
δανεγσιίυ. 

135. νὴ Δία] ΤΗϊς 1ἰηθ6 σοπμῇιτης {Π6 τοιηδυῖς αἱ ν. τα ἀρουΐ γε ποῖ 
Ἰπητ Θἀ]Ἰδίε]ν [Ο]] ον ησ ἀη οαἰῃ. [Ιπάεεά, {ΠῸ τε οὗ γε Ὀεϊηρ ἴο ειρΠα- 
51Ζ6, ὉΠ|655 ἴ σγοῦα πα Πι] ἴο δ ρῃδβ1Ζα (Π6 ραγίϊουϊαν ἀθιγ, ἃ5. αἰβιϊηοῖ 
ἔτοΠῚ ΟἴΠΕΥ ἀεἰ(ϊ6ς, γε σου] Πανα ΠΟ ἔοτος 50 ρδςβᾶ, 

145. ἐρ. θάλατταν] ῬτΟΡΔΌΪΥ ἰο δὴ Αἰπεηΐδη (ἢϊ5 βιισσεβίεα νριοὶν 
{η6 επάς οἵ {πΠ6 εὐατίῃ. ΟἋὐ. ὅψ. τοϑ8, εγε [Π6 βαιβαρθ- 56] ΕΥ Ὀεδΐβ 
ΟἸΘΟἢ 5 οὔδοῖθ, ψνῃ]οῇ βαϊᾷ {Πδὲ 1 απ ννὰβ5 ἴο τ]6 πάσης γῆς, ὈΥ δἀάϊησ 
καὶ γῆς καὶ τῆς ἐρυθρᾶς γε θαλάσσης. ' 

146. ἀνακύψεται] (ΙΓ, Δ᾽α71.. τούϑ8, κἂν ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ παρὰ 
τοὺς ἰχθῦς ἀνέκυψεν. ἼΤῊδ ννογά πΏρ]165. ἃ βαάάθῃ ππεχρεοΐβα ΡορΡΙηΡ 
ἋΡ ἰπΐο βἰσῃξ: 15 ἴοσοβ 5. ψγ}6}1 βῆθνγῃ ἰἴῃ Ρ]αί. Μλαδα. τοῦ ἘἙ, ὥσπερ 
ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θαλάττης ἰχθύες ἀνακύπτοντες ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε, “1116 ἃ5. ἴη 
Οὐγ ἡ οΥ]α {πῸ ἤβἢ Ρὸρ {πεῖγ ποαάβ ουἱ οὗ [Π6 5εα, ἀπα 566 [ῃϊηρβ οἡ ἴῃ 8 
ἙΡΡΕΙ βαυίῃ,᾽ 50 (ϑοογαίες σοπίϊ 1165) ννα 5ῃου]α 566 {Π6 ἸΡΡῈΥ μεάνεῃβ 
οἸεατῖν, 1 να σου] τῖβα αθονα οὐγ ἰονν-᾿ γ]ησ Τηϊδί Δ ηα αἰτ. 

147. ἡ Σαλαμινία! Τἢε ϑδϊδηληδῃ σα ]ΘΥ ννὰβ πϑεα ἴο Ὀγπσ ΠΟΙ] 6 



102 ΖΖΙΕ ΒΙΧ2.5. []. 149. 

{Πο56 βαυσητηοπηθα ἴο ἐγῖα]. (Οἵ, ΤΠας. νἹ. 53, καὶ καταλαμβάνουσι τὴν Σα- 
λαμινίαν ναῦν ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ἥκουσαν ἐπὶ ᾿Αλκιβιάδην. ΤΠ ἄαίοα οὗ [15 
ῬΙαν {}}Ὶν νναυγαηΐβ τ8 ἴῃ βιρροβίηρ 8Δῃ δ᾽] βῖοη ΠΕΥΘ ἴο {15 βρεοῖϊαὶ 
ΤΙ 5ϑοη οὗ {ῃς6 ϑα]ατηϊηΐδη, ν᾿ Πδίθνου ΟΡΙΠΙΟΩ τνα ΠηΔΥῪ ΠΟ] οἡ ϑνευη 
τῃροτυ {Παΐ [η6 5:10] Ἐχρβαϊοη 15 τοίθσγθα ἴο δηα βαίγζοα {Ὠγοιρῃ- 
ουξ [Π6 ρΡ]αγ. 

149. Λέπρεον] ΜΥῊΥ ΤΘΡΥΘατη 15 Τσουη 64 5 ποὲ σαϊΐα οἴθαγ. 
Δ ΕΙ Πα ΞΌΡΡΟβ65 [Πδΐ 1{ 15 Ῥεσαιιβα {θύα νγαβ σγϑαΐ ΠΠσθησα Πα {γε οηι 
οὗ Τινίησ ἴΠθγθ. 1ί Παά Ῥβθεβῃ βεϊζθά Ὀγ (ῃς ϑραγίδῃηβ, απά βεί 6 νυ 
ΘΠ ΓΑ ΠΟ Ϊβθα Ἡ ο]οΐβ ἔουσ γεαῖβ Ὀείοτε ἴῃς ἀαΐα οἵ [Π15 ραν. 

180. ὅσ᾽ οὐκ ἰδὼν] “4φιαπίιχμη 15. 4π| ποη νἱα!ϊί,᾽ 85 [Ὁ ἃ5. ὉΠ6 Ἷᾶῃ 
νἱπουΐ Πανὶπρ βθθη ᾿ἰ. ΤῊϊβ ἴα Η δ πη᾽5 ριοροβεά τϑδάϊησ, δὴ 6ὃχ- 
ΟΟ]]επ Οἢθ, 8ΔΠα 15 ΘΑΥΕΥ ἴο {π6 νυ]σ, ὃς [Πδῃ 15 ὅτι. δ ρίνεβ δὴ 
ἰηβίαποα οἵ [Π15 ιι56 οὗ ὅσα Ξ- ὅσα γε ἴτοτη Ρ]αί. Δ εῤ. 467 6. 

151. Μελανθίου] Με]απίμπ5 15 βαϊα ἴο πανα Ὀβεῃ ἰθρτύοιιβ : ΠΘΠοΘ 
Ἐπ Ιρι θα Παίεβ [Π6 ΕΑ παῖηθ οἵ 1 ργθιη) ἴῃ σοηῃβθηιθηοςα οἵ ἢΪ5 
αἸ51|κ6 ἰο Μεϊδηίηϊαβ. ἘῸΓ Πἰπὶ οἵ. 7ας. 804, τοορ. 

152. Ὀπούντιοι] δ ταεοοιημηθηᾶς {πὸ Οριιηίίδηβ οὗ 1 οοΥῖβ; Ὀαΐ 
[Παΐ βυρρεϑβίβ ἃ οῃμθ- υβ τηδῃ Οριαηίϊιι5, ἴογ ΠΟ οἵ. ὈΕΙονν ν. 1294. 

154. ἐπὶ] “οπ οοπάϊξοη οὗ, ογ.᾽ 

156. οὐκ ἀχ. ἐς τὴν τριβήν] “ποΐ ὈπΠρ]οαβαπί ἴῃ {πΠ6 Ραβϑίπσ, ποῖ 
ὉΠΡΙΘαβαηΐ ἴο ρα55. Μείπεκε οδ]εβοίβ ἴο [Π6 δγίϊο]θ, δῃηα οοπ]θοίαγε5 
διατριβήν. 

157. οὗ] “σῆεσε :᾿ δαυϊνα]θηΐ ἰο “ἴου μοσα. 

158. κιβδηλίανἨ͵ΑἨἩ Νο ρῥιτ88 ΟΥ̓ οοἰη; {πΠοιοίοσα πὸ σοπηίοσίειϊ, 
κίβδηλος, ὙΥΏ]Οἢ 1Ξ 65Ρ. ι5εα οἵ Ὀᾶβε οοΐῃ, 15 Δρρ!]εα ἴο βρυτίοιιβ Ῥαβθῆββθ 
οἵ 411 Κιπάβ. Ἴδε δογὶϑί ἀφεῖλες 15 οὗ {πΠ6 βαπιὸ Κἰπά 845 ἔλεξας, ΠΟΙ 
οἴϊεη [ο]]ονν5 ἃ 5Βρεεοῃ. ὍΤῇῆδβε δουϊϑίβ σαηποίῖ ΡῈ σπου Ὀγ {πΠ6 ἘΠρΡ 5} 
αογὶδί “γοι ἴοοϊκ, γοι 5ροϊζ ;᾿ θαΐ πγιϑὲ θςε ἰγδηβ]αιβα οἰ Ποὺ ὈΥ ρετίβοϊ 
ΟΥ̓ ΡῬΥθβαεηΐ. Ἠδγα ἴπεῖα 15 ἃ βοΐ οὔ ἀβοϊβίνεηθββ δΔηα σοπηρ]θίθηθοβ ἴῃ 
[Π6 ββῆ86. “ΒΥ ψῇηδΐ γοι 580 γοι αἱ οὔσε τἱὰ 116 οἵ το {Παΐ 15 
οσοπηίογίει.᾽ 

τόο. μήκωνα] Τα φῬγοροβεᾷ μηκώνια οἵ Τυτγνμϊ αἀπα ΒΙαγάεβ 5 
ἘΠΏΘΟΘΒΘΑΙΥ. Ι͂ὴ ὙΠαο. ΤΨν. 2ό ννεὲ τϑδαά {παΐ αἰνεῖβ Ὀγοιρῃΐ ἴἰο {Π6 
ΘΡδγίδηβ ἴῃ ΘΡἢδοίεσια μήκωνα μεμολιτωμένην καὶ λίνου σπέρμα κεκομ- 
μένον. ὙΝΉΘΠοΘ αν] θη ΕΠΥ μήκων ΤΔΥῪ πηδαη “ΡΟΡΡΥ- έδα ,᾽ νοι πᾶ 666, 
Δ5 [ὉΥ̓ ἃ5 1,. δηᾶ 3. 5ῆδνν, μηκώνιον ἄοε5 ποίΐ τηδδῃ. 

ιόι. νυμφίων] (ΟἿ, κε. 86ο, σησαμὶς ξυμπλάττεται, αἱ {πε ὈγΙά ΑΙ]. 

τ62. φεῦ φεῦ] ΤΗΐς {Π6 βοῃο]αδέ ργοποιιποθβ ἴο ΡῈ θαυμαστικόν, 
ὙΠοΙΘα5. ἴὰ 15 σΘΠΘΥΆΠΥ σχετλιαστικόν. Βαϊ ἰἰ βθθηὶς ἴο Ὀ6 βαϊᾷ ἴῃ ἃ 
βου οὗ ΡΥ ἴογ {π6 Ὀἰγὰβ. Πανίηρ' 50 Ἰοηρ' ἰεΐ ἃ σοοά {Πἰηρ' θδβοαρε {πθι: 
“ἀθαγ τὴ6, ἄδθαγ τὴθ!} ἡ Ῥεϊβιπείδεγιιβ ἢὰ5 Ἰοῖ ἰοὸ Ἐπὶ ρίθβ. τηοβὲ οἵ 
της. (ἸἸκίηρ ΠἰΓΠοτίο, νν}1]8 μ6 Πὰ5 {ποιρηΐ [Π6 τοσα ; 6 ΠΟΥ σῖνοϑ 
{Π6 Ὑθ58}} οὗ Π15 σορ]ίδ(] 08. 

ἐνορῶ (ΟἿ. Ἡετοά. ΝΠ. 140, ἐνορέω ἐν ὑμῖν οὐκ οἵοισί τε ἐσομένοισι 
πολεμέειν Ξέρξῃ" εἰ γὰρ ἐνώρων τοῦτο ἐν ὑμῖν, οὐκ ἂν κιτ.λ. ΜΝΙὰ 
1Π|5. Δ) ΟΥΠΟΙ ῥαθδαροβ ἴο {ΠΠπ|δίγαίθ [ῃ6. Ἔχαοὶ 5ῃαάς οἵ τηθαηΐηρ ἴῃ 
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τῆς σοπιρουηἃ ἐνορῶ, οπς οαηποί ας ἀβϑοηΐ ἴο Βχγιμο κ᾽ 8. ΒΟ] "σοιν- 
Ῥίαοθηὶ ποίθ, ““ἐσορῶ, ἱτηρτιάφηβ. βου ρδὶ, ΤΑΌΥ οππο5. ἐνορώ, 4υοά 
τοροποηάιμι δϑί, ᾿ἰοοὶ ἰᾷὰ αυοά οαϑι ἄοαϊ ἀοάλθ Ποπιηὶ 5ἷ1, ΤῊΘ ψ ο]ς 
56η56 ἰ5 “1 566 ἃ τὴϊρην Ρ᾽αη ῬΟΒΒΙΌ]6 Του 1ῃς γαος οἵ Ὀἱγάβ, δηὰ ἃ βοννοὺ 
Ὀγ νυ ῖοὶ ᾿ἴ τὰν ᾿ς οἤεοίοα.᾽ 

ιόξ. κεχηνότες] Αἰἴμοηβ ἰ5 κεχηναίων πόλις. 2:9. τη62. ἈΝ ΠΙΘΙΠοΥ 
τῆς Οἱγὰ σοπιπλιηϊν ἀγὸ ἴο τοργοβοηΐ (Π6 Πιρην ΑἰΠοηΐϊαηβ; οὐ ΨΠαι, 
1 ἀῆν, ἰβ 1ῃ6. Ρο]ῖοαὶ αὐ οἵ {15 ᾿Ϊαγν, 15 ἀπορυίαϊη, ὅς [ηϊτο- 
ἀποτίοη. ᾿ 

ι66. αὐτίκα] “ἴο ἴαἴκα αῇ ἱπϑίαποθ.᾽ (Ἕ. Ῥεῖονν νν. 378, 483, 574. 
Τὰ 5 ἀβδεά ψπθη {πΠ6 ἢτοὶ ἰπβίαησα 15 σίνθη ἴῃ ἱπηπηθαϊαϊο Ῥγοοί οἵ δὴ 
αϑβουίίοη. Ῥ. βαγβ “Τηϊβ ΡΌΓΡΟβοΙο55 Πγίηρ οι ὈΥΪηρ5 γοῖ] ΠῸ ΠΟΠΟΙΙ: 
ΨΥ (6 παπὶα ““Ὀἰγὰ" ἰ5 ]Π ἃ τηθη ἃ αἰθραγαρίηρ ἴθγπὶ [οΥ (ἢ ς 
ΒΙρη ιν." 

ι67. τοὺς π. ἐάν τις ἐρωτήσῃ περὶ τῶν πετομένων, τίς οὗτος ; 5110]. 
ΤοΙθαβ πιθηςτὶοποά ἱπ ἴΠ6 ποχί ᾿ἰης πιαὺ Ὀς {Π6 σ]υςίοη οὗ «ως. τοοϑ ; 
Ῥαΐ ΨὮΥ Πα ἰ5 πηθητ]ομ θα Ποτα 15 ποΐ οἱ θδυ. 

τύφ. ἀστάθμητο:] Ηνίησ πο σταθμὴ “Τι}]ς.᾽ ΟΥ̓ΡΟΞΒΙὈΙν, 85 Κεη- 
πρᾶν ἱγαηβίαΐθβ, “ψιπουΐ ὈΔ]]αβί, ποί ννεϊρηϊτεά.᾽ (Οἱ, ν. 1137. Βιυϊ 
ἐἴο τηραβαγα᾽ 566 πὴ5 (ῃ6 Ῥγθνδι] ησ 5εηβα οἱ σταθμᾶσθαι ταΐμετ τῃδη “ἴο 
ννεῖρἢ.᾽ ἀτέκμαρτος “ΜΠ ΠΟ 6Π44, τηδυῖς, αἰ 1655. (Οἱ. Ηουμῃ. 274. ν. 20, 
τρὶς μὲν ὀρέξατ᾽ ἰὼν τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ. 

170. οὐδὲν] 2.4. καθ᾽ οὐδὲν “Ἰῃ ΠΟ νν]δ6. 

173. ποίαν] Ηΐξ δϑ]ς5 ννοπάθυηρὶν δΔηα Ἱπουθπ]ουιβῖν, 45 ἀληθὲς ἴῃ. 
τῆς ποχί ᾿ἰπὸ βῆενβ: οἵ 4,7. 88, ΟἹ. ἃ. πῶς δ᾽ ἂν μεθύων χρηστόν τι 
βουλεύσαιτ᾽ ἀνήρ; ΟἹ. Β. ἄληθες, οὗτος ; 

175. καὶ δὴ] “ἍὟΕΙ] πονν, Τ᾿ πὶ Ἰοοκίηρ.᾽ 
177. ἀπολαύσομαί τι δ᾽, εἰ δ. “ΑΠπά πηποῇ σοοί 5}4]] 1 σεί ὈῪ {νῖδί- 

ἴπσ' ΤΥ ΠΕΟΚ ἀντν.᾿ Οἵ. 2 Ζ. 175 εὐδαιμονήσω δ᾽ εἰ διαστραφήσομαι. ἼΠετε 
οδὴ θὲ πὸ ἀοιδί [πΠαΐ [Π6 βοῃο])αβί β τράχηλον κλάσω ἰ5 [ἴῃς τὶσῃΐ 
Ἐχρ αηδίίοη οὗ διαστρ. ἨδΊΘ, ἃ5 γνγῈ]}} δ5 ἴῃ {Π6 αἰγοέρψές. ὙΠΟΥΘ 15 Βοπη6- 
τὨΪΠσ᾽ ΝΕΥῪ 5 ΠΉΠΑΓ ἴῃ {Π6 νγᾶὺ ἴῃ ννῃϊο ἢ Ῥοίῃ {ΠῸ ὈΪγάβ δπά {6 βαυβαρσο- 
56]16Υ δ ἰο]ὰ οἵ ἃ ννἱάβ σγβα]τὴ οὗ ννῇοβε ροββθββϑίοῃ [Π6Υ̓ ὑγεῦθ ἸΠανναΥα. 
ΝΥ ε οουἹὰ ποΐ τεπάεσ διαστρ. “5Βαπης᾽ ἴῃ [15 ρᾶββᾶρθ, Ποὺ βῃου]ά νγε ἴῃ 
[ῃ6 οἴου. 

179. πόλος] Τὴ δποϊθηίβ σα] θα “Ῥο]θ᾽ ποΐ, ἂς. ἄο (ἢξς τηοάεξχῃς, 
ἃ ῬΑΙΓΟΌΪΑΥ Ῥοὶηΐ ΟΥ {Π6 ἐπα οὗ {Π6 αχὶβ, θαΐ (η6 ψΟ]6 βρῇεσε. ϑὅ0Πο0]. 
50. “ΡΟΪυβ᾽ ἴῃ 1, δἰϊη 15 αϑεά. Βαΐ Πεῖε πόλις 4Δη4 πόλος 4΄τ6 ριππεά οῃ. 
ἘΡορϑβ ποΐ δῖ οποβ ὑπάογβίδπαϊηρ, Ρειβιμδίδοσγιιβ Ἔχ ρ]δ]η5 ὈΥ [ἢ σΟΠΠΊΟΙ 
ννογὰ “Ῥὶαςβ.᾿ ὅϑοῖὴηβ τἱάϊοαϊα οὗ {Π6 Ποὺ ραββίοῃ [ῸΓ δϑίγοποχηϊοδὶ 
5οΙθπος 15 ἰπεπαθά. (. {πΠ6 βοβὲπα ψἹἢ Μείοη ν. 992. 

181. ὁτιὴ δὲ κιτ.λ.}] Μείπεϊζε ξ]ονησ Οορεὶ ρτοποιυπηοβᾶ {Π656 
Π1π65 βρυγίουβ; Ὀαΐ ἴῃ Κὔρα. Ἠδ τεοδηΐίβ. Τὴ βοῃο]αβδέ εν] θη ΠΥ μαά 
τΠεπΔ. διὰ τούτου ἴογ διὰ τοῦτό γε 15 ἃ σογγοοίίοη οἵ Βειρκβ. “Βερσαιῖιξε 
1η15 ([Π6 Ρο]6) ἴχγηβ, πα 411 [Πϊηοϑ ρᾷ85 (πτονε οι) {Πγοιρῇ {Π15, 1 15 
οα]Πθα τῃ6 Ροὶβ. Βυξ 16 ρῆγαβε βθεπὶς ἱπίθῃ Π8 ΠΥ ΟὔὈβουγο; ἃ 
βοϊοηζῆς ᾿ηνϑβιϊσαίίοη [Πδΐ Ἔχρ αϊπθα ποιμίηρσ ἴο {Π6 5:12016 ὈΪγάϑ, 



Ιο4 ΤΕ ΒΤΑΝ, []. τ8.. 

184. ἐκ τοῦ π.1] ἙἘτοπὶ Ῥεΐηρ οα]]θα πόλος ἴξ νν}}]} σουης ἰο 6 σα]]θᾶ 
πόλις : Ἰπβίοαα οἵ ἃ “ΡοΪΞΘ᾽ ἃ “ΡοΙ]γ,᾽ ἴο δἄορί (αυγ᾽β τοπάδγησ ΟΥ̓ 
“ΘΙ ΤΟΡΟΪο᾽ ΕἼΤΕΓΘ. 

186. Δηλίῳ] Μέεῖοβ νναβ τεάιισβεα Ὀγ ἰδῃλϊπθ ἴῃ {πΠ6 Ῥεϊοροπηδβίαῃ 
νγασ. (Οἱ Ταις. ν΄. ἴοΥ [δ ὨἸ5ίοΥΥ. 

187. ἐν μέσῳ. ..γῆ9] 1.6. ἐν μέσῳ γῆς καὶ οὐρανοῦ. 80 ἷπ Α650Π. 
Ολοοῤῆ. ὅτ ἐν μεταιχμίῳ σκότου 15 ἐν μετ. σκότου καὶ φάους, “ἴῃ [ΠΕ 
τ ΠΠρῊ :᾿ τῆς ἀεθαΐξαθ!]α βραοα ἴου νυ πῖοῃ σης ἀηα ἀδυῖηθββ σοπίεηά. 
Απά [Π6 νεῦῦ ψογὰ “ἐν Πρ ητ᾽ 5 {Π6 {τὴ6 ννεθη Ἰρῃξ δηα ἀδυκηδβ5. 
Τῃ {Π6 ραββαρα οἵ Αδθϑοῆυια φάος Πὰ5. Ῥεθη τηθηςοηθδά 1π5ῖ Ὀείογθ, δπὰ 
5. {πεγοίουθ βαβὶὶν ἀπάεγβίοοα ἴὸ 6 [Π6 οἴποὺ 1Ἰπη1 οἵὁἩ 1Πη6 μεταίχμιον ; 
αηῇ Ππούθ {π6 σοάς Πᾶνα 7π5ῖ Ὀδθη τηδηίϊοπαά, [Ππογείογα ἔῃ αν, οὐ {Πεῖτ 
ῬΙαςβ, 15 {ῃ8 οἵποὺ Πἰγηϊξ οὗ με μέσον. (ἶ «50 2 ζΖ. 434 απᾶ ποίβ ἔπογϑ. 

[01. φόρον] ὙΠῸ ροάβ αἴθ ἴο ῬᾷῪ [0]] ἴο {π6 Ὀἰγάβ. φόρος 15 18 
ΟΥ̓ΔΙΠΑΤΥ νγοτά (ογ (ῃς {ἰραΐς ραϊὰ ἰο ΑἰΠθηβ ὈΥ Ποὺ δα ]θοὶ 4111685. ΑΔ 
ννγ6 Πᾶνε ἴο δϑὶς (πΠ6 Βοβοίίδιιϑ᾽ ἰθαγε, 50 {πΠ6 σοάβ νν}}} πᾶνε ἴο αϑὶς (Π8 
ΙΓ Θ᾽ Ιβανβ. 

192. διὰ τῆς κατ Α 1ἴπ6 Ῥτοβουι θεά ΟΥ̓ βοῖὴβ βαϊζουβ 85 γθουττησ 
Ῥεῖονν, ν. 1218. 

192. διαφρήσετεῖϊ (Υ(. ὙΠΟ. ὙΠ. 32 ὅπως μὴ διαφρήσουσι τοὺς 
πολεμίους (ὙΠετε 5οπλα τραᾷ διαφήσουσι) : ἀπ Κ5. 156, 892, ἴογ ἐκφρεῖν, 
εἰσφρεῖν. 

194. νεφέλας] εἶδος δικτύου θηρευτικοῦ. ϑ0Π01. (ΟΥ, ν. 528. νεφέλη 
γναβ ἃ ᾿σῃΐ ἤπε πεί. 

195. μὴ ᾽γὼ... ἤκουσά πω] (ΟΥ̓́ “γοϊεέγ. οτ17 μὰ τὸν Απόλλω μή σ᾽ 
ἐγὼ κατακλινῶ. ΜΝΊ [π6 Γαΐαγα [Π6 σομβίγπου]Ο ἢ 5 ῬΥΟΡΑΌΪν 6] ]ΠΡΈ1οΑ], 
“Π0 [δα 1651 :᾿ ἴο {Π15 ραϑὲ ἴπά1ο. νυ μὴ πὸ Ἔχαοῖ ρᾷγα]]6] 15. ρίνβῃ; ΠΟΥ 
ἄοοθς ἴἃ δάπηξ οὐ [ῃ6 βαπῆθε ἊἼχρδηαίίοη. [Ιηἀθθα [ῃ86 βεῆβε τοααϊγοα 
Ἀρρϑαῖβ ἴο ὈῈ 5]1ΠὩΡῚὉ οὔπω ἤκουσα. ΚΘΠΠΕΩῪ Βιρροβαβ ἴμαΐ μὴ ἤκουσά 
πω τεργεβεηίβ μὴ εὐτυχοίην εἰ ἤκουσά πω: Ὀπὶ 15 [15 ῬΟΒ510]6 ἢ 

1098. διηγήσαιτο] Ῥ. [Ὠ]η1κ5 Δῃ ἰπίογργείευ ν}1} θῈ νναηιθά. 

199. βαρβάρους] ΟΓ. Ηετοά. 11. 57 αἱ γυναῖκες, διότι βάρβαροι ἦσαν, 
ἐδόκεόν σῴι ὁμοῖα ὄρνισι φθέγγεσθαι. ϑιννΆ]]ονγ5. 650. αὐ ἰθυιηθα “Ραΐ- 
Ῥαγοιιϑ᾽ ἴῃ ἴοηριε: οἷ. Αὐβοῆ. “4.9: τοι, εἴπερ ἐστι 'μὴ χελιδόνος δίκην 
ἀγνῶτα φώνην βάρβαρον κεκτημένη : ἃ! θοΙον ν. τύϑι, δΔηα Δα). 93. 

203. τὴν ἐμὴν] Ῥτοοπο, ϑ] οὐ Τογειβ Π6 ΠοΟρΡοθ, ννὰθ σῃμαηρϑά 
Ἰηΐο ἃ Πρ Γηρα ]θ, ΡΙΟΌΔΌΙΥ 5οπὴ6 [ανοατγὶα πχιιβὶοαὶ ρϑυίουτηθυ Ρ]αγοάὰ 
115 Ῥατί. 

“ΠΝ καλοῦμεν] Ἐπίατο, αϑ5 ἴῃ Λημῶ. 635. ὍὙΠδ Ῥ]ΌΓΑ] 15 ἴο ΘΟ ΡΥ 56 
ἘΡορβ5 απά νυἱίδ: ἐχριεββθά ὈῪ νῷν ἴῃ ἴῃ ποχί 1Ἰἴη6. Ὅὕὴθ Ῥδγτορ] 65 
ἐσβὰς, ἀνεγείρας. ἀγα ἴῃ {Π6 ποιηϊηδίϊνο, αηὰ ποῖ ἴῃ {η6 σϑηϊονθ, θθοδιβα 
ΠΟΥ ἴογπὰ ρα οἵ {πὸ βαθ]ςβοῖ ἰο [πῃ νοῦ καλοῦμεν. Ἰηάθοά {Π6Υ οου]ὰ 
ΠαγαάΪγ 6 [ἢ ΔΠΥ ΟἸΠΕΥΙ σΔ8568. 

200---262.] ΤροΟρβ5 (4115 προη [Π6 πἰρμείηραϊο ἴο βίπρ : {Ππθη ἘΪπΊ561} 
ΒΩ ΟΠ5. {ἴπΠ6 Ὀἰγά5. ποσὰ {ΠΕῚΓ γαγίοιια ᾿απηῖ5. ἴο ΘΟΠ Βα} ἀοις 1Π6 
Ὧσνν ΡΪδῃ. 

210, λῦσον] “5εἰ ἔγεο, παἰίοσ. ἡ ἍΝΊ 1Π6 σοπημιοη ραποίϊπαίίοη αἰτοῦ 



Ι. 244. ΔΌΤΕ. Ἰοῖ 
θρηνεῖς, ἐλελιξομένη τδὲ σΌνοτη Ἴτυν “ΕΠ Πρ (ἢν Ιαγ5 ἴον Τιγϑβ. 
Μοΐποῖτο απ ἢ οΙάθη ρμυποίπαϊο αἰτοῦ Ἴτυν, πηαϊκηρ οὖς θρηνεῖς σΌνΘΙη 
Ἴτυν “ἴπΠῸ Ξαα βιγζαϊης ἴῃ νυ ἶο τΠοὰ πποιγηθδὶ Πἰγ5.᾽ ὍΤΏΠΘὴ ἐλ... ξουθῆς 
ὙΠΠΠἸησ νυ τ τ Ἰααϊα πποϊοᾶν οἵ {Πν οἰθαγ-τοη θα πλοῦ. Μείπεοῖοθ 
ΠΟΥ ΟΠαηρῸς. ἴΠ6 ἰοχί ἴο ἐλελιζομένης δ᾽ ἱεροῖς, τοπιονίησ {{ 5ἴ0Ρ 
Αἰϊοῦ ξουθῆς. Π5 ἈΡΡΘαΥβ ἴο Π16 ΑΙ  ΓαΥΎ ΑἸ Γογατῖοη νυν Ποὺ πη ργονο- 
πηθηΐ. ἱεροῖς, «αἰἴονῦ ἱερῶν ἃονο, ἰβ πηβαιβίαοίογν, δηὰ διερὰ μέλεα, 1 
ποῖ οἰβθνῖοτο ἰοιηα, 5 Ρ]αΐη. ΘΠΟΡῊ Ξε Ια] ο νοσθβ. ΤΠ|16 ἀδυπάρδίοῃ 
ἴῃ καθαρὰ χ. 5 ἃ ᾿Π{{16 ανν]ϊοινατὰ : ας ννθ ΠΊΔΥ ΡΟΙΠΔΡ5. ΒΡ Ροβα {Παϊ 
{π6 πἰρ τη σα] 6 ποτα 15 Πραγα ἴο βίγῖ κα ἀρ. δηᾶ (αὶ ΕρΡΟΡ5 {πθὴ βανβ 
καθαρὶ χωρεῖ κιτιλ. Τῆς ραβϑασο 56 6Π15 ἰηλϊαἰοα το Π] Ελχ. 7.2, 111Ὶ, 
ὦ διὰ ξουθᾶν γενύων ἐλελιξομένα θρήνοις ἐμοῖς ξυνεργός. 

214. ἕξουθῆς) ΤΠὶβ ννοσὰ 15 τιϑϑρᾶ ἃ5 δῇ δρὶίποὶ οὗ (ἢς νἱηᾶς, απᾶ 
οἵ [Π6 οἰοαάα (τέττιξ ξουθὰ λαλῶν, 4π|}.). ὙΠοτγοίογα ἰξ ἰ5 ργυόθδΌ]ν ἀὴ 
δΡΙ οι οἵ βδοαπὰ ἤθη ΔρΡρΡ] θα ἴο ὈΪγ5 δπᾶ 156 65. 

2ιό. μίλακος] “ννοοα θϊηθ᾽ οὐ βοῖης Ἰϊη οὗ οὐθορου. 
218. ἀντιψάλλων»] ((. Επτ. 7. 7:2 170, ἀντιψάλμους ὠδὰς ὕμνον τ’ 

᾿Ασιήταν σοι βάρβαρον ἰαχὰν δεσποίνᾳ ᾿ξαυδάσω. ΤΠ σοηῃδίτπιοίΐοη ΠΟΥΘ 
ἰ5. ἀντιψ. ἐλεῴ. φ. τοῖς σ. ἐς “5[1ΠἸτῖηρ Π5. 'γ16 ἴῃ ΔΏΒΕΥ ἴο γουγ 
ΡΙαἰηΐβ." 

422. αὐλεῖ] ΤΗΪϊβ νγὰϑ νυ θη ἃ5. ἃ βίασε ἀϊγεοίΐοη (παρεπιγραφὴ), 
Δηα 5ῃδννβ {ΠπΠαΐ {Πογρ ννὰβ βόῖὴθ Ἰηλϊζαιοη οἱ ἃ πἰρ τη σα]6 Ἰηβῖ46 {Π6 
τηϊοϊτεῖ. ὅ.0]. Α 50]ο οχ {πε Παίς ἴῃ [δοΐ. 

223. φθέγματος)] (ΓΙ. ποίε οη ν. 62. 

234. κατεμελίτωσε] ἡδύτητος ἐπλήρωσεν. ὥοδο]. 

227. ἐποπ.] ὙἼΤΠΕ ἐποποὶ, «πα 16 τνογβ, υῦοῦθ ἴο 6 Ῥτοποιπηςρᾶ 
ὀξυτόνως ἴο ἱτηϊζαίε ἃ ὈϊγΓά. 5.00]. Τηλϊζαϊίναε ννογὰβ ἴῃ οἠα ἰαησιᾶσα, 
Ἔνθ οἵ [6 βαϊὴθ {Π]π|ρ΄,| ἃΥῈ ποῖ σξηθγα!!Υ (Π6 βαιμς ἂς ἴἤοβα ἴῃ ἀῃοΐῃου. 
566 Ῥεῖονν οἢ ν. 261. 

229. ὁμοπτέρων] “οἵἉ τὴν [εἰ Πογϑά {Ἐ]]ουνϑ :᾿ (Π6 σεηθγαὶ ΓΟΥΠῚ (ῸΥ 4]] 
Ὀϊγᾶβ ; γγ»ῇοπΊ ἢ6 ἴΠ6η βεραγζαΐίθββ. Ἰηΐο {6}. οἰαββθβ ὈΥ ὅσοι τε, ὅσα τε: 
βεβα-βαΐετβ, Πε6]4- Ὀἰγάβ, σαγάθη- Ὀγάβ, εἴς. 

232. σπερμολογΎων) “5ε6α-ὈΘοἸκεῖβ :᾿ ἃ τνογά οἵ βοιὴδ ἰηΐογεϑέ ΠΌση 15 
π δία ΡΠΟΥΪΟα] τι58 ὈΥ͂ 1 )ΘἸοβίπθηςθβ, δη4 ἴῃ [Π8 Αοίβ οὗ {ηΠ6 Αροβιϊεβ, ἴῸυ 
“ἃ ῬΊΌΚΕΙ ὉΡ οὗ βοῖὰρβ οἵ ροββιῖρ.᾽ ΝῺΥ [,. δῃά 5. ρίνε “ἃ εγοτὺ τῃαΐϊ 
ῬΙΟΚΒ Ρ 5664, γτοοῖκ᾿ 15 ποῖ οἰβαῦ. ὍὙῃ6 ἴθιτη ᾿πο 105. ΠΊΔΠΥ ΘρΡΕΟΙῈ5 
οὗ Ὀϊγάβ, θὰΐ σμοῆν [Π6 5118}} Παγ- ὈΠ|6α ομδς νν]ο ἢ Ομ 5665 ἴῃ ἤοοκϑε 
θουξ τἱοκγαγάβ ἴῃ ψ]ηΐοσ. Απα ποῖ ΕΓ {Π6 οὐονν ΠΟΙΓ {Π6 τοοὶς σαῃ 
6 πιϑαηΐ. 

55. ΟΕ τ᾽ς...᾿. ἀμφιτιττ.] ΤιΑΥῖκβ, ῬΙΡ (5, εἴς., τα  τεργεβεπέ (ἢ 5 
οἷἶαββ. “ϑννδ!]ονβ δηα ραυίσασοβ᾽ (}) ἀγα βρεοῖδ!ν ποίεα Ὀγ ΠΙπηάοχξ, 
ἘῸγ {πε βουηᾶ τιττυβίζειν [ΠΥ τηᾶν ἄο, Ὀπί ποί οἰ υνν βθ. 

230. κλάδεσι)]  ῆε Πανο κρίνεσι ΔΜ. οττ, τΠοπΡ]} κρίνον 5 [ῃ6 ΟὨΪΥ 
ΠΟΙ. {μαΐ οσουῖ8. Οἱ κλάδος ΟἴΠΕΙ δποιηαίοιιβ οαθεβ οσοὰτ, κλαδὶ, 
κλάδας. 

244. αὐλῶνας] “Ὑἱνεγ- ες, υἱνευ- ΟΠ ηΠ6]5.᾽ ἐλείας, “εἀσεάᾶ νἹ ἢ 
τα 5 ῃ 65, ὙΠ Τ]Υβην ὈδΏΚ5, εἴς. ὙΠεῖα, οὗ οοιγβθ, νου] δρουμὰ 



τού ΖΑ ΒΜ. ΠΠ; οὔ! 

ῃγοβαυϊίοσθ, στιαΐβ, πιαυ- τος, ἀπα σι ἢ ἰηβοοίβ. ὙΠ βοπο]ϊαβὲ βαγϑ οἵ 
ἐμπὶς, ζῶόν ἐστιν ἐν ὕδασι γινόμενον. 

ὀξυστόμου:] (. Αεβοῃ. 2 γοηι. Κι. 673, ὀξυστόμῳ μνῶπι χρισθεῖσ᾽ 
οἵ {η6 σαα- ἢν τῃαΐ σοδάαεά 1ο. 

247. ὄρνις τε πτερ.) Μεϊπεϊκεῖς σῃαηρεβ Ποῖα τοβί Οτι ΨΘΥΥ πποθγίαϊ 
στοιη5, ΠαμΊ6]ν, {πε τηείγα, δηα [Π6 τηθηίϊοη οὗ ΟὨΪΥ ομδ ὈΪΓα αἴζεσ ὅσα. 
Ηδε πηϑδηβ πτέρων ἴοΥ ἴἰῃ6 ῬΥΟΡΕΥ Πδη)Ὲ οὗ ἃ γᾶ. ἼὙνο Ὀἰγάβ. αὐ ποῖ 
μι Οἢ Ὀείίογ (ΠΔἢ οπα αϊεγ ὅσα; δῃᾷ πτεροποίκιλος 1} ΦΡΡΙΥ ἴο 
ἀτταγᾶς νΕΥῪ νγνῈ}]1. ὙὍὕῆα βομο]αβὲ βθειὴβ ἴο βϑαὺ ἰπαΐ {πῸὸὶ ἀτταγᾶς νγὰβ 
ΘΟΠΠΟἢ ΟἹ {πε Ρ]αίη οὗ Μαγδαίμοῃ ; πεποα ἴἰ 15 βεϊβοίεα ἴου στηθηϊϊοη. 

248. ἀτταγᾶς] ῬΙΟΡΔΌΪΥ “1Π6 ννοοάςοοϊς :᾿ 566 ποίβ οἡ “εἰ. 87,3. 
ΤΠΘ νγοοάσοοϊκ5 ἰδανα {ΠΕ ῚΓ σονϑῖβ 1π [Π6 δνεηΐϊησ' Πα βοδίζεσ {π6ῃ,βεῖνο5 
ἴο [ςεἃ ονεῦ πιοῖβί τηθαάονβ πα ΟΡβἢ 5υγΑΤΊΡΥ στοιηά. 

280. ὧν τ᾽ ἐπὶ κιτ.λ1] ὙὩΠ15 15 ῬαυΓΥ ἱπηϊαἰθα το ΑἸΟΠ Δ: 
ὅς τ᾽ ἐπὶ κύματος ἄνθος ἅμ᾽ ἀλκυόνεσσι ποτῆται. ΠΕ ΞοΠο]αβί ποίϊσαβ 
[π6 Τοτῖς ἔοιτῃ : πθηοθ (ορεῖ ομαηρεά {πε ἰοχὲ Πότ ποτᾶται ἴο ποτῆται 
ΟἹ [15 Ὠϊηΐ. 

2534. ταναοδείρων]Ἱ ΗΟΠΊΘΓ 5ρθαΪςβ οὗ κύκνοι δουλιχόδειροι. ΟὙΔΠΕ5, 
Πετόοη5, εἴς., θεβί δας (Π6 βρίίμει. Κεηηθαν ἰγαηβίαίεβ “ πεοϊς- εχίθηαϊησ, 
Δ δριτΠδὲ ΔΡΌ]] Δ Ό]6 ἴο 411] (οΥ ΠθαυῪ 411) Ὀϊγάβ θη ἤγίησ. Ῥευπαρϑ5 
“ 9] ΘΠ Υ- Προς α᾽ 15. [ΑἸΥ]Υ ἀἰϊδεηοίϊνε οἵ Ὀ1Γα45 ἔγοπὶ πηθῃ Πα ἔγοηι τηοϑί 
ΔΗ ΪΠ1415. 

255. δριμὺς} “Κεεη :᾿ οἷ, ποίεε οἡ 22... 8οϑ. 
256. καινὸς κιτ.λ.] ΑἸ ἱπηοναίου ἴο ταν αἰ] η1Ζ6 οὐγ Ὀἰϊτά 16. 

γνώμη 15 ῬΕΙΠΔΡ5 ταῖπευ [εομηϊοα], Δ ΟΡ πΐοη ἀ 6] νοσθα ἴῃ ῬΌ]1ς : οἕ. 
Ἐφ. 634, γνώμην ἔλεξεν. Απά οη ν. 258, ἴτ᾽ ἐς λόγους, Τ)᾿΄Πἀογῇ ποίε5, 
“[ΟΥὐπγα]8 6 ἔοτο εἴ σοποϊοηῖθα5 Αἰπεηϊθηβίαπι ραίϊζα.᾿ 

261. κικκαβαῦ] ϑαϊά το Ῥὲ [Π6 ον] 5. ουγ, νῃ]ο ἢ ννα ᾿πηϊαΐα ὈΥ “ἴο- 
ννὨ-ἰο- νΠοο.ἡ ΤΠ ΠΟ]6 ομοῦι5 πὸ ἀουθί ννὰβ τηδάβθ εἤξοϊνε ὈΥῪ 
᾿τηϊταΐῖνα πλιιϑὶο. 

2,62---461τ.7] ΤΠο ὈΪτᾶς οοτηα ἴῃ, αἱ ἢγοί οπα ὈΥ͂ οῃθ, δηα αὐὰ τειηαυκεά 
οἡ ὃγ [{πΠ6 ἰννο ΠἸεπά5, ῃοιη ΕΡΟΡ5 ᾿ἰπϑίσιιοίβ ἀροιῦΐ {Πϑτὰ ; {Π6η ἴῃ σγαϑαΐ 
Πα θ65. Οἡ Ππάϊηρ {πε πηθη [ΠΕΥῪ ἃΓΘῈ ΔΠΡΤΥ ΜΙ ΕΡΟΡ5, πα νυ] ἴο 
αἰίδοῖς [Π6 δἀνθηίυγοιβ, ΠΟ ῬΙΘΡΑΓΘ ἴῃ σομηϊο βίγ]6 ἴο γαϑὶδὲ {Π6Π|. 
Βαϊ ΕΡορϑβ ρεγβιιδάθε [ῃ6 Ὀϊγάς ἴο πεαᾶὺ ννῆδί ἴΠθὺ ἤᾶνε σοί ἴο 5αΥ; 80 ἃ 
βου οἵ ἔγτπος 15 ἀργεεᾶ προη {1} {Π6 Ῥσόροβαὶ 5841} ἤανβ Ῥββθὴ σοπϑβιδγεί. 

“66. ἐπῶζε! “Ξογεαπηθᾷ, Ἵδ]]βά ;᾿ ἴο "ε ἀευινεά ποτα ὠΐειν, ὦ, ψ ἢ 
ΒεΥΡΊοΥ δηα 1᾽πηάοτί, 11 νυτ6η ἐπῴζε 1ὲ 15 Ἰτοτὴ ἐποίζω ἴο ΟΥΥ οἱ, ποῖ 
“ογνεᾶ ἔγομι ὠόν, ἃ5 ἴΠ6 βοῃο]Ἕαβῖ βαγβ, ῆο δα αϑβ {πδἰ Πεσα 1 15 ἀντὶ τοῦ 
ἐκρύπτετο. ὙΠῸ ψ]]ἃ βογθαπὶ οἵ {Π6 ῬΙΟΝΟΥ ΟΥ οὗ {Π6 ουυ]ονν 15. ψνῈ]}} 
Κῆον. ϑοοίξ (ἰπ (ῃ6 Ζααν οΥ ἦε Ζαβεὴ 58γ5 οἵ Ἀοάοργιοκ Ὁ β 
(Ο]]οννοῖβ, ““ὙΝ1ἃ ἂ5 {πῸ βογθαπὶ οὗ {Π6 οὐσ]θνν, ΕὙΟπῚ οτὰρ ἴο ογαρ ἴΠ6 
οἰσῃαὶ ἤενν.") Απά Βυτη5, οὗ {πε Ἰαρνῖηρ : “ἼΠοα ρσγεθη-ογοϑίβα ρ]ονοῦ 
(ΠΥ βογβαγηϊηρ [ΟΥθαΥ, 1 Ῥυαν {πες ἰδία ποί {Π6 5166 0 οὗ τὴν [αἰγ." 
ΤΠΟ ϑοΠο]ϊαβί σαγ5 “1Π6 οἰρῃϊς οὗ [Π15 Ὀἰγα σαγαβ Ἰαπηϊοθ, {Ππογοίοσθ {Πο56 
ψν πὸ Καρί ἴὰ ΤῸΓ 5α]6 Ια 1{, 1εδὲ {π6 ουσα 5ῃοι]α 6 εἤδοιϊθα ργαίῖ5. οἡ 
Ράββοῦβ Ὀγ; Ὀαΐ ἴξ 15. δὴ ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ ἀθαποίοη {Παΐ ἐπῶξε χ. μ- τη ῃ8 
“Πα ΠΙτ56 1 ΠΠΚῈ ἃ ΡΙονοΥ 15 μ1 4. ὍΘ βἰτηρ]α νϑὺρ ὥξειν οσου5 ἴῃ Κ652. 
1526, [πΠ6 σοϊηροιηά ἐπώζειν ἴῃ ΑΘβοἢ, 27, 140. 
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χαραδριὸν] ΟἿ, Αὐἱδίοι. Τώλς, “4Ὅπ| ΥΧ. 11, τὰς δ᾽ οἰκήσεις οἱ μὲν περὶ 
τὰς χαράδρας καὶ χηραμοὺς ποιοῦνται καὶ πέτρας, οἷον ὁ καλούμενος χαρα- 
δριός. ἔστι δὲ ὁ χαραδριὸς καὶ τὴν χρόαν καὶ τὴν φωνὴν φαῦλος, φαίνεται 
δὲ νύκτωρ ἡμέρας δ᾽ ἀποδιδράσκει. 1ι 15 Βοη16 Οἠθ οὗ {Π6 ΡὈΙονοΥ [ἈΠ]γῪ, 
ΟΥ ἃ Οὐ] ονν. 

“ὅ9ρ. οὐ δήπου] ΟἿ λα». 526 οὐ δήπου μ᾽ ἀφελέσθαι διανοεῖ ἅδωκας 
αὐτός ; {Πὶς σοιη ἱ αϊϊοη (οὐ δήπου) 5665 ἴο π|6 ἴο δ οὐὔἱσίηα!]ν πορὰ- 
ἀνθ, “ἰἴ βαγοΙν ἰ5 ποῖ »᾿ θὰϊ οἴη ἴο 6 υιϑϑᾶ ᾿ηϊουγοραίνοὶυ, “Τι ἰ5 τοί, 
ἰ5. 1} νη θη 16 ΒΡΘΆΚΚΟΥ βυβρθοίβ Οὐ ἔδαγϑβ [Παΐ ἰθὺ 4}1 “1 15.᾽ 1η 16 
Ρᾶββαρο σιυοίςοα, ἰο Χδηιἶαθ᾽ “γοι ἀοη᾿ Βα ὶν πηθαη, ἄο γοιι, ἴο ἴαϊκα 
ΔΥΑΥ νΠαΐ γοὺ γουτβε  σανοϑ᾽ ΤΙ ΟΏΥ5115 γ6 0] 165 “1 ἀοπ᾽ἵ τηθαη, θὰΐ Δ ἢ] 
δνθὴ πον ἀοϊησ ἰἰ. Απὰ Πεῖθ Ἐπ] ρΙ 465. ἰαηοῖθβ ᾿ξ παν δ ἃ Ρβάᾶροοῖς, 
ἃ Ὀϊγτά οἵ νυῃϊοῃ ἢθ μαὰ ποῖ πλιοὶ Κπον]θάσθ. (ΟἿ, ν. 102. 

275. φοινικιοῦς) “᾿κἰ5. ἃ πε βαπιηηρ τεά Ὀϊγά. ἘΡ. [τ πηᾶὺ νε]} 
Ῥα {Παΐ, ἴου ἰΐ5. Πδῃγα ἰβ Παυηϊηρσο. ῬΠορθηϊοορίογιβ ἱηρθηβ, [ν. ΧΙ. 130. 
115 Βαιηΐβ ἀτὸ ἴῃς Ὀογάθιβ οὗ Ἰακεβ δηα υἱνοῖβ. 

274. ὦ σέ τοι] σέ τοι καλῶ “ἰΐ ἰ5 γοι! 1 ο4]]1. ΜΝΒΟΙΠΟΥ Π6 ο4]15 
ἘΡΟΡΞ5 οὐ Ῥεϊβι ῃϑίδοσιιβ ῖ8 ἀοα ΕΠ] : Ῥου μα Ρ5 {Πα Ἰαϊίοσ, ννῆο ἰῃ αἰζεπάϊησ 
ἴο ΕΡΟΡ5 δῃὰ [ἴῃς δι ηθῸ Πλϊββαβ [Π6 ΠΟΥ ΟΟΠΊΘΓ. 

273. ἔξεδρον χ. ἐ.1 Ἐτοπὶ (ῃς 7 γ7γο οἵ ϑόρῇοοΐοβ τίς ὄρνις οὗτος ἐ. 
χ-. ἐ. ἔξεδρος 15 ἃ ἴεγπὶ οὗ δυσίν, “ἀπίανουγα]Υ ρ]αοεά, ᾿ἱπαμπβρίοΐοιιβ, 
ἘΠ] ΟΚΥ ;᾿ πα ἴῃ ΘΟΡΠΟΟΪΘβ᾽ Παρτηθηΐ νὰ ῬΥΟΌΔΌΪΥ 50 υ5θ4. (Γ. 
Αδβοῆ. 2) γοῦρ. Κριεί. 405, ξυνεδρίαι, οἵ “[Π6 5Ι[ρ᾿ ἰοσείμου, σοϊηρδηῖθς᾽ 
οὗ Ὀϊγὰβ. ἔγο πη νν ἢ]Ο0]} ΟΠΊΘΠ5 ὑγεγα ἄγαννῃ. Ρεϊβι μϑίδθσιβ τὺ πηθδῃ {Π{{|]Ὸ 
ποτα ἤδη “βίγαησε, ουΐ οὗ (ῃ6 νναγ. 

276. ὁ μουσόμαντις κ-τ.λ.] ΕΥΤοΠπὶ 4 Παρτηθπηΐ οὗ Αδθϑον]αϑ τί ποτ᾽ 
ἔσται ὁ μουσόμαντις ἄλαλος ἀβράτευς ὃν σθένει. ὅ.Πο0]. Ηεπος Εεϊδὶσ 
σμδηρσεά τῃ6 νυ]ρσ. ὀρειβάτης ἴἰο ἁβροβάτης, νυνὶ βοτὴβ σοπῆγπηδίϊοη {τοπὶ 
Αεβοῃ. 2.875. 1072, ὑνεσα [ῃ6 Μεάεβ ἀγὲ Ἷδ]]εὰ ἁβροβάται. “ΝΥ Ἔνεὺ 
5 ἴῃ6 Ροείσο-ργορῃείϊς Ὄχι γδοσάϊηαυν ἀαϊηἰγ-ϑερρίησ Ὀἱτα ̓  ΜῈ 
ΑΘΞΟΒυ]5᾽ ΡΪΑΥ ἴῃ ἴΠ6 ΠΊΘΙΉΟΥΥ οὗ [Π6 δυάϊεηοθ, δηᾶ {Πη6 Ὀἱσά νψγὲ]] 
Ῥαΐ οἡ {πε βίασε, [πΠ6 1ἰπ6 νου] γαϊβα ἃ Ιδαρῃ. ὀριβάτης 15 ἃ ἀουθ{π] 
ἴογπι, δπὰ (ῃς οἱ τεδάϊην ὁρειβάτης ννου]α ποΐ ἄο ψΊΠ ὄρνις, οὗὁἨ ψΏΪΟΝ 
τῆς Ἰαβί 50114}168 15 Ιοῆδ. Ρούβοῃ, ου ΕΠ. 76. 204, ῬΥΌροϑεβ ἄτοπος; 
ἀρ᾽ ὁ. 

277. ΜΜῆδοΞ] ΤΕ “Μεάθ᾽ 15 ργόορδῦϊν [μΠ6 “Ῥεγβίδη Ὀϊγά᾽ οὐ “δοὺξ: 
οἴ. Ῥεῖὶονν ν. 485. 

278. καμήλου] ὡς τῶν Μήδων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ τῶν καμήλων ὀχου- 
μένων. ὅ.Πο0]. 

2719. λόφον κατ. “ΔΉ Παβ σοί οῃ ἃ οτγεβί.᾽ ὙΠετΊα ἰϑ ἃ Ρ]ΑΥ οὴ 
λόφος, “ἃ Ρ]υπλ6,,ογεβί,᾿ οὐ “Ὦ1]] :᾿ γΒΊΟῈ 15 Ταβυμηθα ῬΈ]ονν αἵ γ. 293. 

281. Φιλοκλέους] ῬΏΙ]ΟΟΙε5 Πα υυυϊτίθη ἃ ΡΙΔΥ παπηθα Τεσαϑὰβ (οΥ 
ἘΡΟβϑ5), ΡΙασιαυιζβα ἴτοτη ϑόρῆοοϊεβ.Ό δεπος Ερορβ βαγ5 {Παΐ με, (ες 
ΟΥΙΡΊΠΔΙ] ΤΕΥΘα5 ΟΥ ΕΡΟρβ, 15 ἴΠ6 ἰδίμπεσ. οἵ ῬΏΙ]ΟΟΙεβ, δπα ῬΆΙ]Οο]εϑ᾽ 
Ῥαπί Πρ ΘΟΠΒΕα ΘΗ Υ 15 Π15 σταπάβοηθ.Ό ἊΑποίμοσ ϑρροβί(οη 5 {Παϊΐ 
ῬΉΙ]ΟΟΙΕ5. να ΡεΥβΌΠδ  γ ᾿κὸ ἃ Ποοροθ. ὍὙΠοῖα ᾿ἰβ5 βαιά ἰο βανε Ῥθθῃ 
ΤΏΟΓα ἴΠδΔη πα ῬΏΙ]ΟοΪ65. Οἵ, ἢ 2. 462, 7 ἀέδηι. τόδ, 



τοϑ ΤΗΣ ΒΝ, [.. 285. 
283. Ἱππόνικος κιτ.λ.] Τί νγὰβ σουηηηοη διηοηρσ ἰδ ἀποϊθηΐ ατεαῖςβ 

ἴου [ῃ6 ρυδῃαςαι μου β δηλα ἴο Ὀ6 σίνεη ἴο {Π6 σγαημάβοηῃ. ἋΠ15 Ἰηβίδῃοθ 
ἰ5 σίνεη ἴῃ ογάθυ {Πα (8}1185 τηαὺ 6 αἰίαοϊςεά. 

284. Καλλίας] ΤΠδ σεηρδίοσυ οἵ [Π6 ΤᾺ Π}}ν νγαθ: 1. ῬΠΑΘΠΙΡΡυΒ. 
2. (4]11ἃ5. 32. ΗἸΡΡοηῖουβ.. 4. (311145. 5. ἩΠΡΡΟΙϊσΙΞ, τ. (4|1ππ| 
ΤῊΣ ΤἈΠΊΠΥ νὰ ὑυθα την : (Π6 δ] ἀοσ (8 ]1Π1ὰ5, ἃ5. νγῈ}}] 45. ἢἰβ σταηήβοῃ, 
νγὰ5 οαἹ]Ἱθα λακκόπλουτος. ΤΠΕ πηδη τηδαηΐ Ποῖα 15 {Π6 γοιυησοϑβὲ ( 411165, 
ἃ Ῥτοῆϊσαίΐε βρεπαςησι, ΤΠ βοθηθ οἵ Χεπορ]οη᾿β “Βαηηκεῖ,᾽ δπᾶ οὗ 
ΡΙαίο᾽5 “ Ῥγοίαρογαβ, 15 1Ἰα1ϊ4 αδἱ 15. ἤοῖιβα; ἢϊβ ΡΥ ΠΙΡΔΟΥ 15 ΒΡροίζεη οἵ 
ὈΥ Απάοοϊάςβ, οἷο 77γεί. ττο---131. 

πτερορρυεῖ)] “ἴ'6 15 Ἰοβίηρ ἢἰς {δαί ποιβ: Δ᾽] αἸησ ἰο 5 ἰαν βἢ οχ- 
ἰγανάσαμοθ, ὈΥ ν]οἢ ἢ6 γθαποθα ὨΙΠη561 ἴο αβοϊπίθ θασσαγγ. Τ1,γεῖαβ 
βαγϑ οἵ πίη (270 αἰγίίοῤῥ. 071. 48) τῃαΐ “αἱ ἰῃ6 ἀδαΐῃ οἵ ἢϊ5. ἐδί μευ 
ἢ6 νγαβ ἐποιρηΐ {Π6 ψεα]τΠϊοϑὲ τα ἴῃ ατεεοθ, Ὀὰΐ πον 15 ποΐ ἐνεὶ 
ταϊβά αἱ ἔννο ἰδ] βηίϑβ.᾽ 

283. γενναῖο9] “ΝΟΡΙΘ᾽ ὈΥ ΠΡ ροβιΐοη ἀηα ὑνθα] ἢ ; ποί ὈΥ οΠαᾶ- 
γαοΐθυ ὑπό τε βεεῖὴβ Ὀεϊίοσ ἰπδῃ ὑπὸ τῶν. ΤΠα θεϑὲ Μ55. οὔμϊ τῶν. 

288. κατωφαγάς] “ΤΠε ο]υϊίοη, σΟΌΡΙΕΥ :Ὁ ὙΠΙΟΠ 15. ᾿πητηθάϊαίον 
ἰηἰογργείθα οἵ (Ἱεοηυπι5 διὰ τὴν πολυφαγίαν (3ςΠ0].}: Ῥπὲ “πε νην 
414 Πα ποί [γον αὐναὺ ἢΪ5. ογεϑέ (Πε]πηεῖ- Ρ] 1 Π16) ἂ5 νν 61] ἂ5 Π15 βῃ θα Ῥ᾽ 
ΟΕ. Δι. 353. ΟἸδοηυλι5 15 ΘΟ ΙΔ }}Υ αἰίδοϊςοα ἴῃ ΑὐἹβίορμδη68. 

200. λόφωσι:] ΤΠδ ΤΠΠΕΙ5 ἴῃ (Π6 δίαυλος νγοῦα δὐγηοιν ἀπά Πα 
οἵοβδίβ οὐ. ΔΝ Ιο]απα {Π]ηἸ5 Παΐξ 1Π6 τηδαηπθθ5 οὗ {Π6 σῃουθσιιβ ΠΊΑΥ͂ 
ΡῈ σεηϑβιγεάᾶ, γηο πα ποί σίνεη ἴο {Π6 Ὀϊγάβ. Ἔποιρῇ αἰἸβιϊποίϊοη οἵ 
ΡΙαμγασεα, θὰΐϊ Πα τηαάθ {Πεπὶ 411 ογεϑίςα. ΤΤῆϊ5 βεαπὴβ πη] κεν. [ΙΕ 
56 Υα] γγογα ογοβίβα, τ νοι] Ὀ6. Ἔποιρῇ ἴο 1π5ι1γ {πΠ6 αοβίϊοῃ “παῖ 
Τη6 85 {Π15 ογαϑί- υνθαυῖησ θ᾽ 

201. ὥσπερ οἱ Κ.1] ΤῊ Ϊ5 5Ποι]4 ῬγοΡαθν 6 σίνεη ἰο Ἐπ ]Ρ 465, ἃ5 
δι ἀπε παπιθηΐϊ οὐ Ῥεϊϑι ποίδϑυιιβ᾽ ϑασσοϑίεα γθάθοῃ ΤΟΥ ἴΠ6 ογεβϑίβΒ. ὙΠαΐ 
ἘΡορϑ 5βου]ά ρᾷῃ οἡ {πεῖν ρ᾽ απαρσα ἀο65 ποῖ βθθῖὴ ἢδίαγαὶ, ΗΘ οὐρῃξ 
ἴῃ [Π15 566 16 5 ΠΙΡῚΥ ἴο ἰηϑίσγαοι, Ρεϊβιμείδοσιβ Πθὴ σοὺβ οἡ ὦ Πόσειδον 
κιτ.λ., ἘπεΙρΙ 465 ὠναξ Απολλον. 

293. ἐπὶ λόφων] “ΟΠ ογαβίβ, Π1115,᾿ Ῥυΐ ἰξ 15. αἴβο ἴο τηβαῃ " οὐ βίαϊι, 
ὙΠ ογοϑίς.᾽ Τὴ (αγίαηβ τϑεὰ το δ αἰίδοϊςθ Ὀγ {πῸὸ6 Ἰοπίαηβ, 1ἃ 15 
5614; Ποποθ {Π6Υ Ρτείεσιθα 1115. ἴο ᾿νε οὔ. Τηάθθα ἴῃ ΘΑΥΪΥ͂ {{Π|65 
οἰτἴ65 δηᾷα [ογίγθϑϑεϑ δεῖ οἡ Π1115 ὑγῈ 6. ΟΟΙΠ ΟΠ ΘΨΘΙΎΝΠΘΥΘ: Ὑγ]Π655 (Π6 
Ῥαηἶκ5 οὗ {πΠ6 ἈΠίπο, δηά γϑηηαὶηβ οὐ ἰουτποαίϊοηβ Ἔνθ θη [Π6 Πὶρηδϑβὲ οἵ 
τῆς ΔΝ εἰ5 τηουηΐδ! 8. 

294. ὅσον κακὸν ὀρνέων] (. 7ε. 230 ὅσον κακόν, ΜΠΟΙΠΘΥ ἴΕ Ὀ6 
σοπϑίγαθα ἢ βλέμματος οἵ τῆς θυείας τοῦ πλάτους. [1 πηθᾶηβ5. Ποῖο 
ἐν Πα ἃ ΡΙαρσιν Ἰοὶ οἵ Ὀἰγάϑ 1’ 

206. οὐδ᾽ ἰδεῖν κιτ.λ.1 ὙΤΠῈ ὈΪγ45. πον Ποοῖς ἰη. ΟΕ Λι'μό, 326-8, 
ποτα [ῃ6 οἹοι-οΠοσιῖβ δηίθγο  1ΠῸῪ ἴοο ἀρρεαῦ παρὰ τὴν εἴσοδον, ἀῃά, 
γΠΘη {ΠΕ6Υ̓ Πᾶνα οοπα ἴῃ, ἰΐ 15 βαϊ 4 πάντα γὰρ ἤδη κατέχουσιν. 

207. οὑτοσὶ πέρδιξ] ἘΡΟΡ5 πον Παῃλθ5 {Π6 ἐνγθηίγ- του Ὀἰγά5. {παΐ 
(οττα πὸ Οποσιι5. ΤῸ οσῖνε [ἢ6 ΕΏρΡ] 151. Πα Π165 ἴο 411 νυ οογία ΠΕ 15 ἱπὶ- 
ΡΟϑ5101.. ϑοπὶς οἵ [6 Παηηο5. ἅτ βἰρηϊποδηΐί, θαΐ γεῖ νγα οαηποὶ ἀο- 
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του λἶη6 {ΠΘῺῚ ἢ Βοπο σἶνο 0 οἷαο ἴο {πῸ παΐανο οὐ (πὸ Οἱνά, ὙΠ]ΊΟΥ 560 ΠῚ 
τηδητὶοηοα Ἰαξὶ ἃ5. {πὸ ννογβ ννοῦϊα δας τς πγοῖγο, ἢ πὸ τοραγὰ τὸ 
ΔΗΥ͂ ΟἸαββὶ Ποαῖτοη. 716 (ο]]οννίηρ 15 ἃ {αἰ γ]ν ΡτοΡΆ Ϊο Ἰδὲ ; {ποβ6 τηαυῖςοα 
ὙΠ δὴ βίου δὶς οῖηρ νοῦν ἀποογίαϊη, 1. Ῥανίρο, 2. ΔΙ οοάοοοϊς, 
3. “ΝΝΙάρεοη. 4. Ηφη-Παϊογοη. 5. (οοϊ- Παϊογοη. 6. ΟΥἷ. 7. 78γ. 
ἃ, Τανίθάονο. 9. 1ιαιῖκ, τὸ, ἜΒΑΣΏ ΟἿ, τἰς  Ἰ]Τ γπιθ- πησὶ,. 12, 
Ῥίρθοη. 13. ἔϑῆνκο. 14. Ἑαϊοοη. 15. Εἰηράονα. 16. (υοϊοο. 
17..ὄ ἘΒεαβη δῆς. 18. ᾿ΒΝοάροϊθ. 190. Ῥυγρ]6- ἀἴνευ. 20. Ἰζοβίσαὶ. 21. 
Οτεῦθ. 22. Μηδ. δἱγὰ. 22. ΟϑρΓευ. 24. ᾿᾿νοοάρεοϊκσ. 

208. πηνέλοψ] Τταηβὶαιοα “ροᾶνν᾽ ὈΥ βοῖηῆθ. Πθὰῖ ἰἴ 566Π15 ἴο Ὀθ 
ἃ Κιηά οἵ ἀϊοῖ οὐ σοοβθ. [{ 15 πιθῃιοηθα Ὀγ Αὐϊβίοι!α (1. 4. ν 111. 3. 8) 
δι ησ νν -ἰοοἱοα ὈΪγά5, ἃ]οηρ νυ ἢ χὴν ἀπά χηναλώπηξ. 

200. κειρύλο:)] Τὶ ννογὰ Ἐπ ΙρΙ 65 οοπηθοίβ νυν} κείρω, πα {{π|5 
ἢ ΘΡοΟΥΡΊΪα5, ννηο να ἃ Ῥαυθοῖ, κουρεύς, Ῥ]αΐο (Οηλ. 5ρβαϊςβ οὗ 
τὸ Σποργίλου κουρεῖον ἔχθιστος τέγος. 

301. γλαῦκ᾽ ᾿Αθήνα ἢ Τηδ ῥίαοθ νος πον ἀγα βυρροβεᾶ ἴο ὕἊ 
ἷ5 Τογροϊζθη (ου ἃ πιοϊθθηῖ. ὍΤη6 Ρἤγαβθ ἰ5 ἃ Ῥγόνο Ὁ δηβυνθυίηρ ἴο ΟἱΓ 
ἐροα]β ἴο Νοννοαβι]ς.᾿ ΤῊς 1 ατη5 Παά “ἴῃ Ἰπσὰπηι Ἰίστια ἔθυσα ἴο ἀβποίς 
1η6 586. ΑΥ̓͂ Παΐ ννὰβ {Π6 οὐἹρίη οὗ {Π6 ρῇγαββ 5βθε6π5 ἀοιθίπι]. ὙΠΕΓα 
ϑιοΥΘ ΑἰΠοηΐδη οοἱη5 θυ πηθα γλαῦκες, οἵ, Ὀε]ονν ν. τοῦ; Ὀυΐ [Π6 50Πο- 
1Ιαβέ 15 Ἰπο]Π] θα ἴο [Ὠἰηκ τΠαΐ {Π6 Ῥγονεγ οατὴς ἔγοιη τς ὈΪγά. ὍΤΠῆδ ον] 
νὰ5 ἴΠη6 βρβοῖαὶ Ὀϊγά οὗ Αἰῃεηθ; οἷ. φ. τορ3, μοὐδύκει ἡ θεὸς αὐτὴ ἐκ 
πόλεως ἐλθεῖν καὶ γλαῦὲ αὐτῇ ᾿πικαθῆσθαι. 

302. ἐλεᾶ:] Ατϊβίοια τῃηθηςτοηβ ἔλεος καὶ αἰγώλιος καὶ σκώψ, 85 
πῖσης- ὈΙγ5 δηα ἰδ]οηθα Ὀϊγά5 οὗ ρσεὺ (γαμψώνυχες): 22. 44. Ν1Π. 3. 2. 

303. νέρτος] Τὸ ἀείουπηῖηδ [15 [ποσὰ βεοῖη ἴο θ6 πο ἀἄαία ννηδΐδθνοσ. 

ἐρυθρόπου")] ὙΠοΙΡΙ ἰάθη 8] ἴῃ τηθδηϊηρσ [15 ΠΊΔΥῪ ΟΥ ΤΑΥ͂ ποῖ ὃ6 
τὴς “τεάβῃαης.᾿ ΑΙβο κεβλήπυρις 15 ἀποογίαϊη. 

204. πορφυρὶ:] ϑαϊὰ ποῖ ἴἰο Ὀ6 (Π6 5αῃὴη6 85 πορφυρίων. ΤΙηἄοτῇ 
ααοΐεβ “Ῥοι]α βυ]ίδηθ᾽ 85 ἃ ΕἼΘΠΟΙ τοπάσδχιησ οὗ ἴἴ : Ραΐ ἃ Κιπά οὗ ἴον] 
15 ποΐ νϑῦὺ ΠΠἸκεὶγ ἴο Ὀδ6 πηεαηΐ. 

κολυμβὶ:}] Α ἀϊνεῖ οὗ βοπὴθ βου. Αὐἱβίοι!β (17. «4. ν1Π|. 3. 8) στοὰρϑ 
τοσϑίῃοσ νῆττα, φαλαρὶς, κολυμβὶς, 45 ᾿ἰνίησ ἀρουΐ 1αἸκεθ δῃηα υ]ἱνεῖ5. 
Δ ἀπποῖκ δηα οοοΐ ἃ ΠΠ|κΕῚν {Πϊγὰ νου] θῈ οπε οὗ {Π6 συεθεβ. 

ἀμπελὶ}] [1 ηηδου5᾽ ΠδΠηΊ6 ἴοσ ἰῆ8 “Βομειηϊδη ΟΠ αἰίοσοσ ̓  15 δη1- 
ΡΕ]15 σαυσα]ιβ. 

δρύοψ} ϑαϊά ποίΐ ἰο Ὀε {Πς βαῃὴα δ5 (ῃς δρυκολάπτης οἵ ν. 483; 1{ ποΐ, 
{Π 6.6 βεθιὴβ ΠΟ Οἷὰδ ἴο 11. 

306. κοψίχων] ΑἸ5ο κόσσυφος «πὰ κόττυφος. Ατϊδίοί]α τηθηςοηϑ5 1ἴ 
(117. 44. 9. 190) 45 ὈΪδοῖκ ἢ ἃ τεά Ῥβακ. 

307. διακεκραγότε:] ἼΤΠδ ἴοτοα οὗ διὰ 15 [Π6 Ξδτὴβ 85 ἴῃ 9 ζΖ. 1403, 
διακεκραγέναι. ΤῊς ὈϊΪΓάβ νὶθΘ ἢ ΟἿΘ ΔηοΐΠ Υ 1Π ΟἸδιηοτοῖι5. ΠΟΪ56. 
διαπίνειν ἀπ διορχεῖσθαι (7252. 1481) 1Ππϑίταία [Π15 ἔἴογος οὗ διά: [(ῃς 
αἀοΐπρ δηγί σ᾽ Οἢ βεραζαίε 5465, μανίηρ ἃ τηδίςἢ αἵ δηγίῃϊηρ. 

308. κεχήνασίν γέ τοι] “1, Θαϑίνγαγϑβ {Π6Ὺ δα ὁρβη- Ὀςξαἰκεά δϑ5 1{ {ΠεΥ̓ 
τῃτεαΐϊθηθα. ὍΤὴδ Ῥαγίϊο]θβ γέ τοι ἃ΄α 58 θη ἃ ργανὶουθ ΔϑβθυΟῃ, 
ῬΘΙΠαΡρ5. σοῃίγονεγ 16, 15 1βιιπεα. Ἡτηδηῃ, 'π ποία 2907 οἡ ΨΊΡΕΥ, 
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5ῆῃθνν5 [Π15, Πίσας ηρ 1 ὈΥ 5ενεσὰὶ ᾿ηβίαποθ Οἵ. Κ͵22. 933 οὐ καὶ σοὶ 
δοκεῖ, ὡλεκτρυόν ; νὴ τὸν Δί᾽, ἐπιμύει γέ τοι, “ἀοη γοὰ {Ὠ]ῈΚ 50, 
Με (οοκὴΡ {πεσε ! γοὺ 566 ἢξ ἄοθϑ: Π6 ψ 5 αββϑθηί, 

310. ποποπ.] Ἡδξεῖε δηῃά ἴννο ᾿ἴὴ65 Ὀεὶονν 1Π6 σϑρείοη οὗ ἴΠπε 
5Υ118 016 15 ἴο ᾿πηϊταΐθ ὈΙγά5᾽ {υν!ουϊηρ.. 

311. ἀποστ. φ.}7] (Ε Ἄδβοη. Οὐοοῤά. 826, ἄτα δ᾽ ἀποστατεῖ φίλων. 
Τῆς ψοχζὰ ἀποστατεῖν 15 564 ταί ΠῚ οἰΐθη ἴῃ ΑΘ βου] 5. 

317. λογιστὰ] ὙΠΕΙΘ 5ΘθΙη5 ΠΟ Υϑᾶϑοὴ ἴο οἤδηρα ἴο σοφιστὰ, εΕἰ[Π6Υ 
τπνοτα Ρεϊηρ σροοά ἴου ἴῃ6 βθῆϑθ. Ποῖα γετα ἴδῃ οἴδποϊα]β, λογισταὶ, «αἱ 
ΑἴΠεη5, αὶ 1ἴ 15 ἀουθία] ΠΊΘΟΥΣ {ΠοΥα 15. ΠΥ τεΐίεσεποθ ἴο {Πετὴ ἰπ- 
τοπ4ε4. ὙὍὙΠα π86 εἰβαενῆεσα ὈΥ Αὐβίορμαπεβ οἵ λεπτολόγος (471. 876), 
δηα {Π6 Δ]}Πογϑίϊοη, 4150 τλαῖκα [οΥ {Π6 σοτητηοη τεδαϊηρσ. 

310. ποῦ; πᾶ;)] Τὴηε ὈΙΓά5 βρεαῖὶς ἴῃ δἰδυτη. 

321. πρέμνον] “ἴΠπε Ξἴεπη οἵ ἃ βία ρεπάοιιβ βεῆδτηβ :᾿ {παΐ Ὡς ταν 
ῬγδηΟἢ. Δηα συον ἴο ἃ ΠΡ ΉἰΥ τηδίίευ. ΤἼδ 11Π6 15 ϑουηθν δαί ΑΘβοῃυ]δδη. 
ἼΠ6 “πιαίίοσ ᾿ τπηθαηΐ 15 {π6 ΤΙίαηϊσ βομθπηθ ἰΠαΐ 15 ργοροββα ἀθονβ, 
ν. 18ο---102. 

222. ὦ μέγιστον κιτ.λ.1] ὙὍΠε Ὀϊγάς. {Π]ηἰς ὑπαὶ ἢ6 Πᾶς πιαάς {π6 
στεαίαβί τηϊβίακαε Ποὺ ανεῦ Κπον οἵ ἴῃ 411} {Πεὶν ἄγ. 

323. μήπω] “τοί γεῖ :᾿ 2. 6. ποΐ {1ΠΠ] γοιῖι ἀγα αϊίε σίγα [παξ γοῖι ἢανα 
οᾶτι58 [ΟΥ [δασ. 

324. τῆσδετ. ξ.1] ΟΥ̓ σοπηρδηϊοη5ῃ1ρ ψ ἢ τπι5 Ὀἰτάς, 
225. καὶ δέδρακα5)] “Ηδνε γοι Ἔνεὴ ἄοπο {π6 ἀθεαρ᾽ ἰ5 ἰξ ἄοῃο, 

σοΙηρ]είβαῦ Τῆς ρεγίδοϊ ἴθηβα δ δ ΙοαΥ Ἔχρύθβϑαβ ἴΠ6 σοΙηρ  δ(10ῃ. 
ΤΠς εχυ]ίαπί γα] ΠΟΥ 15 γαῖ ΠΟΥ ἴῃ [Π6 {ταρὶς βίγ]6, γε πηπαϊησ οἵ Απ- 
{ροηε᾽5 καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἁπαρνοῦμαι τὸ μή. ὅορΡῇ. «4᾽1{. 4.4.3. 

226. εἰ παρ᾽ ὑμῖν] “Ὑε65, 11 ἀἴὰ γοαυ. (βθουΆ Π]γ γε 15 πϑε4 ἴῃ 
Δ. ἀβϑϑῃΐ {|κ6 (15. 

32}--.:235.}] 'ῆεα τὲ Ῥείγαγεα ὈΥ οὐἵσ ἈΠ], {πο πα, ΠΟ ἰγαη8- 
σγθϑϑίησ Ὀἰγὰ ἰανν Ὀείταγβ ιι5 ἴο πὰᾶῆ. ΤῸ {Π15 βίσορῃβ δηβινειθ ΥΥ. 

343. 551. 
3290. ὁμότροφα] Αοἴϊνε: “Ρῥ]αϊηβ νν]οἢ σᾶνα ἃ5 σοιητηοη Ππτίγε, 

ὙΠΙΟΉ ὑγΈΥῈ ΟἿἿ σΟΙΠΠΟῊ [δε ησ- Του, 

233. ἐς δόλον ἐκ. “(4116 τὴη6, ϑιιητη Πα τὴς ουΐ, ἰοΥ ἃ ἀδθοει[ι] 
6ηα :᾿ “ενοσᾶνὶΐ 60 σοῃβ81110 πὶ ἀδοϊρεοτγοῖ,᾽ 1)1η4. 

παρέβαλε] “μαζατφα τὴθ νν] ἢ, Ἔχροβθα πὴθ ἴο, {Π15 ὈΠΠΟΙΪΥ ταρα.ἕ 
Τῆς τη] 4416 παραβάλλεσθαι 15 σοιητηοη οἱ 5ἰαϊκίησ : ἴο {Π15 ιι58 οὗ 1Π68 
δοίνα [ῃ6 Ἰοχίσοηβ σῖνα ΠῸ Ραγ8116] ᾿βίδησθ. 

2334. ἐξ ὅτου γένετ (΄ ν. 322, ἐξ ὅτου ᾽τράφην ἔγώ. ΤαἸΐοΥβ ΑἸΠΕΥ 
αὔουΐ (ῃς6 τεδάϊηρ Πεῖθ. Πα Ἰἰης6 που] σογγοβροηά ἴο ν. 350, οὔτε 
πολιὸν κιτ. Ὰ. Τί ἀοε5 ποῖ ἄο 80 βχϑοί]ῃν ἴῃ Π)1ηΔουί πα ΜοιποἸκθ 5 ἰθχίβ ; 
αὐά ἔξοτε ἄοεθϑ. ποΐ οσοῦῦ οἰβονῇογα ἴῃ ΑΥΒΟΡΔΠ65; νυ Πούθαβ ἐξ ὅτου 
15 σου ΠΊΟη. Τί ννᾶβ βισροβίθαᾳ ὈΥ ῬΟύβοη, ὙΠΟ ΘΟΙΏΡαΓΟ5 Ζ ζμεί. 85, ἐξ 
ὅτου περ ἐγένετο. ἼΠΕ οΟΥοΓ οἵ 5υπίαχ 15: ὅπερ ἐτράφη π. ἐπ᾽ ἐμοὶ ἐξ 
ὅτου ἐγένετο. ΑΒ ἴοΥ [Πς πηρίτο, νυν. 340, 350, 351 ΔΡΡΈΔΓ ἴο οοπίδϊη {116 
[οοΐ -οὐυυ ΤΟ {ἰπη65 γτερθαίορα (340), [Πτῖσθ ἢ ἃ ογθῖῖο ἴοοί (350), ομο6 
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ν᾽ ἃ οτος (3.51). Βαϊ ἴῃ νν. 3323, 334, 335 - τσ - κἰαηαε (ῸΥ --ν νον ἢ 
νοῦν ἰοοΐ θα οὐο οἵ {πὸ ἢηβὲ ᾿ἰπὸ απ ἃ Πα], απ ἴῃ 335 (πολέμιον ἴοΥ 
τὠδ᾽ ἀποφυγ.). 1 ἴὰ Ὅδ6 Πϑοοββαῦν ἴὸ πηαΐτς ἐξ, ἐμοὶ ἔστιν... δέξεται, 
ἐξ ὅτου | ̓γένετ᾽ ἐμοὶ ννοι]ὰ οἴδοϊ {Π|15. ἂς νν6}} ἂβ ἐξοτ᾽ ἐγέν | ετ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ. 
Απα (ἢ αἰϊογαϊίοη. νου Ὅς. [αἰτ]ν ΡγοΡ Ὁ], ἰὼ ἃ σοργὶδί ἴῃ υυυϊτίην 
εἐνετέπεμ τσ ϊ ΘΆΒΙΪΥ ἤᾶνα ᾿ηβουίθα ἃ 5 υ}180]6 ἴοο πλιο ἢ, 

338, ἀπωλόμεσθ᾽ ἄρα] (οττοοίοα ΠῸμι νὰ]ρ, ἀπολούμεθ᾽ Ὀγ ΒοηΙ]ογ. 
ΟΥ. “εἰς 333, ὡς ἀπωλόμεσθα. 

330. αἴτιος κ. τ. λ.} ΤῊΝ οἹά πλδπ πγαςα }]ν Ὁ] πλ6 Θαο]ὶ οἰποὺ (οΥυ (ἢ 6 
βίγα!τ ἴῃ νΠΐο ἢ [ΠΘΥ ἀγο., 500]. 

340. ἵν᾽ ἀκ.1 Ἡανίπρ σποα σοί ἢΪ5 {6 η4 ἀρ {Πϑγθ, μ 6 ἄοοβ ποῖ βοῦιρ]α 
ἴο 5ᾷν ἴΠπαΐ 1 ν᾽ὰβ τηθυοὶν {Παΐ ἢ πλὶρηξ ἤανα δὴ αἰϊοηαῃΐ. 

341. μὲν οὖν] “ἸΠΊΠ1Ο νΘΙῸ ᾽  ΠΑΥῪ ΤαΐΠοΥ. 
ληρεῖς ἔχων] (Οἵ, Λα)ι. 512, ληρεῖς ἔχων. Απᾶ ν. 202, 524 οὐ μὴ 

φλυαρήσεις ἔχων. ἔχων ἴῃ {656 ρΡγαβοβ δά 5 ἃ ποίϊοη οἵ ἀπζγαίίοη. “Υοι 
ΓΘ ἃ ἴοο] {πο γθ, ἴῃ νηαΐ γοὰ ἀ0 :᾿ “ΔΝ ΟΠ Ὦ γοι 5ίορ {{ΠΠῚὴρ ἂς γοι ἀοϑ᾽ 

342. κλαύσει) Ἠΐς5 ΠΊοηα Παά τι5ο4 κλάειν 5 ΠΊΡΙΥ 5 "ἴο 5. Ε{ἘΓ :᾿ 6 
ἴαῖκος 1 ΠἸΘγα ΠΥ : ὑνθθρίηρ 15. ᾿ΠΠρΡΟββϑὶ]6 θη οὔσα Ὀοΐῃ ἐγεβ5 ἃῖὸ 
Ρβοκβὰ ουΐ. 

343-51.] Αἰίδοϊς {Π6π|, βασγουηά {Π6 πὶ; [ΠΟῪ ἡγαβὲ θ6 ΟἿΓ ΡΓΘΥ, ἀπὰ 
ποΐ Ἔβοᾶρδ. 

344. ἔπαγ, ἐπ. ΤΠδ τεροϑιἰοη οὐ νϑυρ5 οἵὗὨ 5: Π]ΑΥ σθηβο (Πἰ ποσί 
ποΐ65) 15 ἴῃ ἱπηϊζαϊίοη οὗ ἱγαρὶς σῃογιβ. Νοίϊοβ. αἰβδὸ {Π6 δ] ]εγαϊϊοη οὴ 
τὴς. π Ξουπὰ ἄονῃη ἴο περί τε κύκλωσαι. 

346. κύκλωσαι) Μ|Ιά. ᾿πηρεγαῖ. ἃ5 ἴΠ6 δοοθηΐ βἤῆδθννβ, (π6 ἰηῆη. δοξ. 
5 κυκλώσαι. 

348. ῥύγχει] Μείπεϊκαε αἰΐειβ ῥύγχος ἴο ῥάμφος [Πγτουρῃοαῦξ (Πἰς Ρ]αγ. 
Αὐβιοί!α τι565 φοινικύρυγχος “ τεά-Βεακοά.᾿ ὙΠΕΐα 5ῈΕ 6 Π15 ΠΟ οᾶ56 ἀραϊηβί 
ῥύγχος: ὩΟΥ͂ Περαὰ νγὰ βιρρωββε ἴ ΟὨΪΥ βορὰ οἵ “βν]ηε᾽5 σηουΐ,᾽ δ5 ἴΠ6 
ΒοΠο]ϊαβδί βυρσσεβίσ, ὙὴῈ Ρἤγαβα ΠΥ 15 |6 ομα ἴῃ ΕΠΓΙΡΙ δ᾽ “»εγο- 
γα, ἐκθεῖναι κήτεϊ φορβάν, ἴῃ 6 ΞοΠο]Ἰαβί ποίθβ : Ὀαί [Παΐ ρίαγ μαά ποί 
γεῖ θεβεξῃ δχῃιθιςά. 

340. οὔτε κι τ. λ.1 ΒΕΥΡΊΟΥ σοπηραγοβ Επγ. 7764. ταρύ, δεῖ γάρ νιν ἤτοι 
γῆς σῴε κρυφθῆναι κάτω ἢ πτηνὸν ἄραι σῶμ᾽ ἐς αἰθέρος βάθος, εἰ μὴ 
τυράννων δώμασιν δώσει δίκην. 

350. δέξεται... ἀποφυγόντε] “Νο πιοπηίαϊῃ, εἴα., νν1}] 5ῃ δ] θυ [Π 6 πὶ 
ΌῪ {Πεῖὶγ πανίηρ εβοαρβα, Ζ2.46. [Π6Ὺ ὙΠ] ποῖ δβοαρα δπᾶ μά 5ΞΠε]ίογ. 
ΟΥ ϑόορῃ. Ὁ. Χ2 ιοζ2, οὖς οὐ μή ποτε χώρας φυγόντες τῆσδ᾽ ἐπευ- 
ξώνται θεοῖς “ΤΌΤ ὙνΠοιὴ (Π6ΥῪ ν71}} παν ε  ἐβοὰρα ἀπά {Πδηκ Πϑανεη ἴοσ ἴϊ." 

333. ταξίαρχος] ὙΠΕΥ δάἀορί {πΠ6 ΑἰΠδηΐδη ἴθγπη5. ΤΠ ἰαχίασγοῃ 
σομηπηδη δα [Π6 σοπίϊησεοηΐ οὗ δάσῃ {{106. 

354. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο] “ ΤῊΪΚ 15 (Πα ΠΟΙ 1 5αἰ4.᾽ ΟΥ̓, “εἰ. 4τ, τοῦτ᾽ 
ἐκεῖν᾽ οὑγὼ 'λεγον. ἘπΕΙρΡΙ 465 15 (Π6 σονναγά ; ἢἷβ [τἰθηά, δ5 θείογθ, βη- 
σουζαροβ Πΐπη. 

355. ἀν] Τὸ Ρε Ἰοϊηπδά ἴῃ σοηϑίγαοίίοη νυ] ἢ ἐκφυγεῖν. Τὸ (Π6 ἂν ἴῃ 
[ἴῃς ποχί 11η6 ΞΡΡΙΥ ἐκφύγοιμι. 
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3537. χυτρῶν] ΤΠεν Πδα ἃ χύτρα ΟΥ̓ 54 οΥ1] ΠΟ 14] ΡυγΡΟβ65 : οἷ. αρονς 
ν. 43. ὙΤῖμδ βομοϊϊαςί βαυβ, σαῖῃου ΟὈΒοιγαΙγ, φοβεῖται τὴν χύτραν τὰ 
ὄρνεα διὰ τὸ μέλος αὐτῶν. ἘπΕΙρΡΙ465 ἀοα5. ποΐ βθοῖὴ ἴο πηἀογβίαηα ννῆδΐ 
σοοῦ [Π6 χύτρα ν}}}}] 4ο, {Π] το] [Παΐ᾿ πὸ ΟἿ] ν}}}} ἀρ ρτυόδοῦ 1ἴ ; [ῃδΐ 15, 
τῃ6. Αἰπρθηϊδη Ὀἰϊγα νν}}} σοϑρθοῖ {ηΠ6 Αἰπμεδηΐϊαη χύτρα. [Ιὶ 15 ποΐ ρ]αϊῃ 
νυ Παΐ ἴογος ννε σαη σῖνε ἴο {πΠ6 σβηϊνα ρ]αγα] Πού “ ἴο ἰαἶκα βοὴ οἵ {Πε 
Ῥοίβ.᾽ ΟἿΪΥ ομβ χύτρα ἰ5 τηδηἰϊοηεά «τἰ ν. 43. ἃ5 850 νν. 350, 305. 
ἸλεΙβῖτα τυ]ϑῃβα ἴο τε ἤεῖα τὴν χύτραν. Τὶ ἀρρϑαῦϑβ {Ππᾶΐ {πε χύτρα 15 ἴο 
Ταριοβοηΐ ἃ 5}|16]4, 1 νγα σοπηραῖα ν. 300, Οὐ ΡΟΙΠαΡ5 Ταίποῦ ἃ Ὀγεαβί- 
γγοῦς ὈΕ ἢ Πα νυ] ἢ [ΠΟΥ ἀγα ἴο ογοιςοῇ. 

338. νώ γ᾽ ὠφ.] όοΡτεα ρτοροβεά νὼ ᾽πωφελήσει. Απά {πετε ἰ5 πὸ 
ΥΘΆ5ΟῸ) ΨΥ νω 5Πο0ι14 06 δι ρῃαβιζεα ὈΥ ἃ [Ὁ] ονίησ γε. ΟἿ, Διίμεό. 1442, 
δίδαξον γὰρ τί μ᾽ ἐκ τούτων ἐπωφελήσεις. 

359. τοῖς δὲ γ.71 “Απά αραϊηβὶ {Ππ65ὲ ἰα]οπεβα Ὀἰγάς ψῃμδξ ἀπ 1 ἴο 
ἀοϑ᾽ ΤΠμδ 5ρῖ{ 15 ἴο θῈ υϑεἀ δ5 ἃ βϑρεαῦ: 566 θεῖον ν. 388. [1η {Π6 πδχί 
Ἰϊης πρὸ σαυτοῦ 15 ΒΕΠΙΠαΥ᾽5 σογγθοίίοη. ὙΠῸ ϑνεάροη 15 ἴο Ὀ6 ρἰδηΐθα 
Ῥείοτε {πε ἀεί πα θυ, γεδαν ἴο ἢἰβ Παηα θη {Π6 αἰΐδοῖς ΘΟΠ]65. 

26ο. τοῖσι δ᾽ ὁ.1] ϑοτηδ ἀείξησε [ΟΥ̓ [Π6 εγαβ 15 πεεαεα. Α βδίςοῦ οὐ 
ΗΪαίς 15 ἴο βεύῖνθ. Α11] [Π6586 δὐίϊοϊθβ να ΤΏΔΥ ΒΌΡΡοΞββ οὐγσγ δανβῃζιγοῦβ 
ραγγθα ἢ [ἢς κανοῦς εἴς. οὗ ν. 43. 

361. πρόθου] (Γῇ, Επτ. 1 7. τ2τ8, πέπλον ὀμμάτων προθέσθαι. Τ)1η- 
ἄοτί αποίο5 τοτη Ἡδτοάοίαβ {Π6 δοίϊνε προσθεῖναι θύραν, “ἴο 5Ππίἰ ἴο ἃ 
ἀοογ᾽ ἴῃ ἀδίθησοθ: Ῥαΐ {Π15 15 ποῖ {Π6 βαιὴβ ἂἃβ προσθέσθαι ετο. Ἠδ «ἠδ. 
“πῃ6. 45 σοη]οϊας πρόθου. Ὑεῖ οἵ σογγδοίίοη5. {Π15 ἀρ Θαῦβ ἴο πηῈ Ὀαβί. 
ΠΕ νυ]ρ. πρόσθου ταυϑβί ἴν6 “ἀρρὶγ.᾿ Μείμεϊκβ, ἨἩοϊάθῃ, ἀπ Κβηηδαν 
αὐορί ἔἴτοιη Η τρί προσδοῦ, “(ἰ6 οη.᾿ 

265. Νικίαν] ὙΤΠδ βοπο]ϊαβί τη θηίοηβ {πε γααποίίοη οἵ {πΠ6 Μο]]αἢ5 
8ἃ5 ΝΙοΙαϑ᾽ ομϊοῖ ἀἸβποίοη ἴῃ [15 116. Τῆι. 1Π. 51 ρσίνεβ ἃ Ὀεϊζεν 
ΘΧΑΙΏΡΙΘ : Ποῖα ΝΙΊοΙαβ. ἴακεβ ὈῪ μηχαναὶ ἴννο ἴοννεῦβ. ἴπ (Π6 ᾿ἰϑαῃά οἵ 
Μίμοα. Νιοΐαϑ ν'85 ΠΟῪ 1ἢ [Π6 οἤϊοί σοτηπηδηά οὗ [Π6 51. Πα Ἔχ ρα Ποη. 

5364. ἐλελελεῦ] Α ννασ οἵγ. ὙΠῸ ὈΪΓά5 ργθραῦα ἴο μαῦρα ψ ἢ Ἰοννεγθά 
Ῥϑακβ (Ξε οουοῃεβά Ἰαῃς65). 

566. εἰπὲ...τί μέλλετ᾽] εἰπὲ 15 «αἀ ἀγοββθα ἴο τόσα [Πδῃ οπθ: οἵ. “εἌλ. 
310, εἰπέ μοι τί φειδόμεσθα τῶν λίθων ὦ δημόται. 

268. ξυγγενῇ] Ῥτοοπα, [Π6 νυ] οἵ Τ σειβ (νο νναβ σμδηρθα ἰηΐο (πὸ 
ΠΟΟΡΟΘ), νγνὰβ5 ἀδιρίον οἵ Ῥαῃάϊοῃ, ἱκίπρ οἵ Αἰιίοα. 

369. λύκων] Δ οἾνεβ ὑνεῦα βοιρῆξ ἀηα ΚΙΠΘα ἴῃ Αἰεῖσα Θϑρθοῖα]]ν, ἃ 
Ῥτῖοβ Ῥεΐηρ 5εῖ ἀροη [ΠΏ 611. 

371. εἰ δὲ] Τόοῦταα ῥγοροβθά οἵδε: Μείποϊκα δἀορίβ ἴ{. ἀλλὰ τὸν 
νοῦν Μουϊά Ὀ6 {π6 τὶρῆϊ δροάοβὶβ δου εἰ.. φύσιν ἐχθροί. θα: {Π6 
σΟΙΏΙΊΟΙ ΤΟ ηρ ΤηΔΥ Ὀδ6 ἀοίοηαεα, ᾿νε πη Πογβίδηα τί : ὁ Βα 1 (Θ ρΡοΒ6) 
[ΠΟΥ ἀγα, {πουρ}ι παίασα! γ ΘΠΘΏ1165, γαῖ ἴῃ [66] ηρ' ΠἸΘη 45, ννηδί {θη Ὁ᾽ 

275. ἀπ᾽ ἐχθρῶν] “ Ἐὰ5 ε5ἰ εἴ ἃ Πποβίε ἀοοοθσὶ. Τι ἰ5 οαπίϊοη {παῖ 5 
(ῃς Ῥεϑβι βαίδβδριαγα : δηᾶ σδπίϊοη 15 θθϑῖ [οσοθα ΠΡΟη τι5 ὈΥ ἴο65. 

278. αὐτίχ᾽ αἱ π.2] 8566 ἀθονβ οἡ ν. τὖ0 ἴοσ [Πϊ5 τις οἵ αὐτίκα. 
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κοὐ φ.1 ΤΊο [1 ςοηίοησς πνουἹὰ Ὅς ἔμαθον παρ᾽ ἀνδρῶν ἐχθρῶν καὶ 
οὐκ ἔμαθον παρὰ φίλων. Ἡδφηος ἰΐ 15 οὐ αηὰ ποΐ μή. 

370. τείχη ναῦ:] ὙΠιοβς ἰμβίαηοος τὸ ἴτοηὶ ΑἰΠοηΐδη Ὠϊβίουυ. ΤΊ] 
θυ] αϊησ οἵ {πὸ Ἰοηρ Ἴνα }]]5, ἀηα βιγθηριΠθηϊηρ οἵ 1Π6 πανυ, ἴῃ ὙΠ ]Ο}} 
Τποιιϊδίοοϊος ἰοοὶς βιιοῖ ἃ Ἰοαάϊηρ Ραγί, νοῦ [ΠΥ ἴο 4]}]}, 

381. ἔστι μὲν] ΤΊ] Ὀἰγᾶβ Ισθορ ἋΡ {Π6ῚΓ ΟΠ γαοίου (ΟΥ̓ ἀπ θα αΠΠ685 ; 
[ΠΟΥ ἀτὸ ΘαβΥ τπονοὰ: “Οη6 ἡ 2αγν ᾿θαυη ΘνΘῚ [ΟΠ ΘΠΘΠΊΪ65᾿ [ΠΟῪ Δ]]ονν. 

383. χαλᾶν] ΔΥῚῚ σοηϊεῖνα “ ἴο οραβο [τῸΠῚ :᾿ ἴἴ 4150 οσουγβ ΜΠ ἃς. 
τὴν ὀργὴν χαλάσας, γα. 727. Πιημάον ποίϊοοβ {Παᾶὶ ἀνιέναι ἢαϑβ αἶβθο ἃ 
ἄουθὶ]ς οοπβίγαοίίοη : ἴῃ 2. 574, τῆς ὀργῆς τὸν κόλλοπ᾽ ἀνεῖμεν, Ϊη 
Μαρι. ἤοο, τῆς ὀργῆς ἀνέντες. ΑΠπα 6 58γ5 ““5ιραυά. Δα σοϑηϊΐ. τι δὰΐ 
β' μη} 1] 6 αὐἱά." ΙΕ ἰ5 Βοίίου ἴο βαὺ {παΐ χαλᾶν ἀπά ἀνιέναι ἀ΄ς ἰΠ Γαδ εἶνο 
ἴῃ 1Π6 Ἰαϊίου σοηβίγαοιίοη, δηα {Π6 σϑηϊτῖνα 15. ὈΥΓΟΡΟΙΎ τοηάογοα γ (Π6 
ἘΠ ΡΊ5ἢ “του. ΤΠῆΘ ἢιεὶ Ράββασε οἵ (ῃ6 Κ͵εφϑαξ νν6}] 1]]βίταΐθς Πονν 
ΒΌΘΝ ἃ νγνογὰ 5 ἀνιέναι (Ξ Ποῖ] ᾿π γα ηβιτἶνα “ἴο Ἰοοβθη ᾽) ̓ τἶσ!ζ σοη]6 ἴο 
Ὀς ἰηἰγαηβὶτῖνο. Απάᾶ {Π15 Ἐχρ]απαίίοη οὐ 510} σϑηϊίΐνεβ ὈΥ “ Πομλ᾽ 
ΔΡΡεδαῖξ οἵ νῖάβ δρρ]!οαίίοθ. ΕῸΓΪ ᾿πβίαποθ, ἴῃ [ἢ6 50-α]] θα Ῥαγίτῖνα 
σοηϊίῖνο, δύς μοι τῶν κρεῶν, " σῖνα Π16 [τῸΠῚ (ΟΥ̓ οἵ) ἴΠπ6 ἤδβ 15 1η68. Ῥεδβί 
Ἔχρ απαϊίΐοη. “ΟΥ̓ ΤΟΥΠΊΘΤΥ ἴῃ ΕΠΡΊ 5} τε " ἔτο τη ἴῃ ΠΊΔΗΥ Ρἤγαβοβ. Απά 
ἴῃ ατδοὶς να μανα σέθεν ΞΞ- σοῦ νΝ 116 -θὲν 15 1Πη6 (δγηιηαιοη ἀδηοίϊηρ 
“ΠΌμ.᾽ Νοίε ἴοο {Παΐ {Π6 παῃλα “ σεηϊί να οαβα (γενικὴ πτῶσι5)᾽ Ροϊηῖ5 
ἴο 115 ὃν 115 νϑυΎΎ πηθαηϊησ. 

εἴξασιν] Α ἴογπι οσοαιτὶηρ ἰη Επιγ, 27]. 407, 85. ΜῈ]] ἃ5 εἰβεννῇεσε ἴῃ 
Αὐβίορηδηθθ. Τι| 15 ἃ ουσίοιιβ ΘΟ] Ὁ Πδῖοη οἱ [Π6 Ῥεύβοπαὶ επάϊηρ οὗ 8 
Ρεγίςοϊς νυ ἢ [δ οΠαγδοίογιβίῖς οοηβοηδηΐ οὗ ἃ ἢγβί δουϊδί, ὍὙΠ6 σοηνοῖβα 
15 ἰουπα ἴῃ {Π6 σομητῆοη ἔθηκα, ἔδωκα, ἧκα. 

ἄν. ἐπὶ σκ.] “ ἈδΕΓα βίερ Ὀγ βίερ.᾿ (Οἱ, ΕἘπτ. “λού,ι. τατο, ἐπὶ σκέλος 
πάλιν χωρεῖ. ΧΕΠΟΡΠΟΠ 865 πῃ ἀναχωρεῖν ἐπὶ πόδα οἵ ]εἰΞιγΕν 
τείσεαῖ. Α τήῆδῃ ἄοεβ (ῃ15 ἤδη, ἰδοϊηρ ΠΪϊ5 ἴοβ, μῈ ἄγαννβ Ὀδοῖς ἢγβί οπα 
[οοΐ οἵ ἰεσ, [ῃδη [6 οἵου τε 2ο ἐλαΐέ 70οέ ο7, ἰφο' (ἐπὶ πόδα, σκέλος), ἀΠ4 50 
οη. Δ Βεῖθαβ ἴῃ μυγγθα ΠΙσῃϊ, αϊοὶς τηδτοῇ, εἴο., 16 σ᾽ ῬΡαβ565 ἰῈσ ἴῃ σαϊοὶς 
ΒΟΟΘΞΒΙΟΏ. 

384. καὶ δίκ.] ΑἀαγοΞεεά ἰο {Π6 Ὀῖτᾶς, πον {Παΐ Π6 5665 {ΠῈ πὶ ΤηοΥ6 
ΡῬαοεϊῆο. 

385. ἀλλὰ μὴν κιτ.λ. “Βαξ ἱπάεεα ποῖ ὄνθὴ ἴῃ ΔΥ οἴου πιαίίευ 
Πᾶνα νγε Ἔνεὺ γεΐ ορροββὰ γοιιν,᾽ δπᾶ {πεγείοσε σοὺ τηϊσηΐ ᾿ηΐθυ [Πα να 
5Πο0.]4 Ὀ6 γεαβοηδὈ ]α ἴῃ 115. ἐνηντιώμεθα 15 ΒεΠΙ]Εν 5 σουγεοίίοη ΠΌΠῚ 
ἠναντιώμεθα ἴοΥ ἴῃΠ6 5Ξ4Κε οὗ [Πε6 πιείγε. ΟἸΠθυννῖβα γα 5Που]α ὄχρθοΐ 
ἐναντιοῦσθαι, ἃ5 ἃ νΕΥῸ ἰοΥπιεα οἡ δῃ δά]. ἐναντίος, ἴο ἴαα {Π6 δαρτηθηΐ 
αἱ τῃ6 Βερὶππίηρ. 1 πηᾶὺ Ὀ6 ἐχρ αϊηθα γαίῃεῦ ἃ5 ἃ σοιῃροιπηά οἵ ἐν δπα 
ἀντιοῦσθαι. Ἡ ΕΥΙΠΔΏΠ ΡΙΟροΞβεα ἐναντιούμεθα, Ὀπΐ {παᾶὶ ἀοε65 πο βαϊξ νν6}]} 
ψ 1 πω. 

386. ἢ πρὶν] ὙΤΗϊΚ 15 [ῃ6 τϑαάϊησ οἵ Βεγρὶς δπά ἨἩο]ἤξη ἔοσ ἡμίν. 
ΘΟΡΠΟΟΙ65 τὴ 1.565 ἡμὶν, ὑμὶν, ὙΠ της Ἰαβὶ 5Υ11 016 βῇογι. ὍΤῇε 
ἀδίϊνε τηϊρ ὈῈ τεπάδγεα “ΠδῪ δῖα δἱ Ρξᾶςς ἰονναυαβ 15, [ου τι5, ἰὴ σεὶα- 
Ποπ, [0 τ|5 ̓ΞΞ ἽἼΠΕῪ ἀτε, ψὲ 5ε6, δἱ ρεδοε. 

387. καθίει] ΤἼΘ Πεανυ ἀείβηβινα ΥΠΠΟΌΥ ΠΊΑΥ Ὀς Ἰονγεσοᾶ ; θαΐ {πο Υ 
δ΄ ἴο Ὀ6 νγαϊοῃία), δηὰ ποῖ φῸ ἴδῃ ἄυνἂὺ ἴτομι ἴΐ. 

ἜΒΗ, ὃ 
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80ο. Τῶν ὅπλων] “ἴῃς ροβίἐἴοη, επίγθποῃπιθηΐ.᾿᾽ ΟἹ. Τίς. 1. 1ΣῚ, 
τῆς γῆς ἐκράτουν ὅσα μὴ προιόντες πολὺ τῶν ὅπλων. Τοῖῃ περιπατεῖν 
ἐντὸς Τῶν ὅπλων. 

παρ᾽ αὐτὴν 1. χ. “Κεορίηρ δὴ ευα οἡ {πε εἄσό οὗ {πε ροί,᾽ ψνΠ]ο ἢ 15 
{ΠΕῚΓ βῃἰθ] ἃ οὐ Ὀγβαβίννουϊς, οἷοβα ἴο γοἢ ἰΠΘΥ̓ ἀγα ἴο Κεερ (ἐγγύ5). 
ΤΠΕ βΞοΠπο]αϑί βαυϑ δεῖ καὶ μὴ φοροῦντας ἐγγύθεν αὐτὴν ἔχειν. 

303. ἢν δ᾽ ἀρ] ἘπεΙρ᾽465 θ6 1165 ἢ15 παῖὴβ (Π ΟΡΘ[α]) τλοσα {Παῃ ΟΠςΕ, 
Δι ἰαϊκεβ ἃ β] ον νῖονν οἱ [Π]η 05. 

305. Κεραμεικὸ:] Α ΡυΌΡ]1ς Τυυγγίησ- Ια α οαἰδϑί ἄς {Π6 εἰν. Βαΐ δ5 
τῆς ννογά τηθαηβ " Ῥοίζουβ᾽ αματγίοσ,᾿ ἃ ΡῬΥΟΡΔΌΪΥ Πα5 τοίδγθησθ ἴο {ΠπῸ ἡ 
χύτρα. 80 ΒεΙΡΊΕεΓ ποίθϑ, δηα [Πη6 βοῃπο]αβί βαγ8 ἔπαιξεν εἰς τὴν χύτραν. 

306. δημοσίᾳ] ΤΏοΘΘ ΨἼΟ [61] ἴπ Ὀαί16 Παά ἃ ρυῦῖῖς. Ῥατίαὶ, ἀπά 
ἃ ΓΠ6Υα] ογαῖίοη ΡΥΟΠοι ΠΟΘ ονεῦ ποῖη. ΟΥ̓ [Π15 νγε ἤᾶνε δῇ ἰηϑίδῃοα ἴῃ 
1η6 “ϑεοοῃμά Ὀοοὶς οἵ ἹΠππογαάϊάαθς, θη ῬΕΥΟ]65. νγὰ5 ἴΠ6 βρεδίζου : οἱ 
᾿Αθηναῖοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρῶτον 
ἀποθανόντων, ἽΠιΟ. 11. 84. ὍΠ15 βΒιρρογίβ δημοσίᾳ ταίμογ ἴδῃ δημόσια; 
πα {πς πηείσὶοα] ὉΠ] Θοίϊοη ἴο δημοσίᾳ 156 ἀοιὈ.{]. 

3200. ᾿᾽Ορνεαῖς] ΟΥ̓́μδα8 νγὰβ δῇ δοίια] ἴοννῃ Ὀθίνγθεη (ουϊηίῃ δηά 
ΘΊΟΥΟΙ : {Π6 506 16 ΟὗἉ ΒΟΠῚ6 ΤῊΙ]ΠἸΓΑΥῪ ΟΡΘΓΔΙΙΟΠ5 ἃ θα Ὀαίοσα {Π6 Ρ]αΥὺ οἵ 
τ[ῃ6 Βιτάβ. Οτηδαθ υνου]α βουηά ἴο ταὶς δαῖβ το δ5 ΒΙγά -ὈΌΥΥ ΟΥ̓ 
Βιγαϊηρίοῃ ἴο ΟὔΓ5. 

40οο. ἐς ταυτόν] “ἰοσείπετ.᾽ ὙΠ Ὀϊτάβ ατα ἰο οἷοβθ ὉΡ ἀραΐηῃ ἴῃ 
ογᾶάθυ, Ππανίηρ βρυεδα {ΠΘ6ῃλβοῖνεβ οαἱ ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἴῃ ργθρδυίησ ἴο δἰΐδοϊς. 

461τ---2. θυμὸν... ὀργὴν] γαίῃ ἀηα ΔΠΡΕΥ ΔῈ ΒΡΌΚθη οἵ δ8 1 βρϑδῦ 
ΔΠ6 5}1614, 

485. ἐπὶ τίνα τ' ἐπ. “ἴοΥ ψΨηαΓ ρατροβθ, ᾿πξθπίϊοη ̓  ΜεΙποΪτΘ οὐηἱ5 
ἐπὶ απ Ῥύόροβαβ [Ὁ οἵηϊ καὶ Ὀείογε πόθεν “αἰ 511: ραγοδιῃηίδοιιβ. [{ 
νου] ΡῈ ἃ πιθϑιϊ μα ]6 ραγοθυηΐας νεῖβα Ἔνεῆ {Ππεη: ΠΟΥ σα ἴξ Ὀ6 
τοτἐπγϑα Ἰηΐο Δ ἀπαρδοβί 5 ἴΐ βίαηαϑβ; γεῖ οὴμβ οὔ {Π6 οἴμεὺ χα 5Βῃοι!α 
εχρϑοΐ αἰΐζεσ {Π6 ρυθοβαϊηρθ Δηαρδαβίϑ. 

412. ἔρως] ΟΥ ἄρον ν. 324, ἐραστὰ τῆσδε τῆς ξυνουσίας. ὙΠΕΥΕ 
ἰς ἃ ἀοιῦ]ε σοηῃδίγαοιοη δἰζου ἔρως : ἢγοί {πΠ6 ἔννγο σεηλίῖνεβ, ἴπθῃ {Π6 
ἱπδπηϊῖνεθ, “ον οἵ γοιῦγ ΠΠ|6 δηα ΠαρΙΐ5, ἀηα (4 65] γ6) ἰο ἄννϑ}] νν ἢ γοῖ 
αῃμᾶ 6 νι γοι. ΤΠ ἰοχίβ ναῪ : [Π6 να]σ. 15 σοηβιβεα δ ηα ΠαΓΑΪΥ 
ἀοίθηϑι]6. Μείμεϊα ([ο]οννίηρ ᾿ῃ ρατί ᾿Ἀ δἰ5]ς6) ρύόροβββ, διαίτης τέ σου 
καὶ ξυνοικεῖν γέ σοι καὶ ξυνεῖναι τὸ πᾶν, “Ἰονε οὗ γουγ 16 ἃπΠα νγαῦ8, 
ΔΥ δηᾷ οὗ ἀνε] ηρ ἢ ἀπα θεϊηρ νυ γοιῦ Αἰ ορσί μετ. 

416. πέρα κλύειν] Τί σαπποῖ θεὲ {παΐ πέρα σονεῖηβ κλύειν (α5 Ὀϊπάοτῇ 
5805), 50 (ῃαΐ πέρα κλύειν--πέρα λόγου “βιιρτα απαπὶ Αἰοὶ Ροΐθϑι. {Τὶ 
Τθ8η5 “(Πϊηρθ που 1016, μα πλοσα ἰμαῃ ἰπαΐ, ἴο μϑαγ.᾽ Απά 80 ϑΒ4Υ͂ 
Ι,. ἀπά 8. υπάογ πέρα. 

417. ὁρᾷ] “ΤῬοε5 Πα (Ῥοϊϑι ποίδογιιϑ) 566 ΔηΥ δἀναπίασθ ἤθύθ, ὑγοσίῃ 
15 βίαγιηρ ἴου, γε! γηρ οἡ ννϊοἢ Π6 ἰγιιϑίβ {παΐ ὈΥ Ἰρεῖπρ' νυ Ἱἢ πὰθ Π6 νν}}] 
ῬῈ 40]6 ἴο ονβθζοοϊηβ ἢ ΘΠ ΠΥ ΟΥ̓ ΠΕΙρΡ ἢἰ5 πο π5᾽᾽ πέποιθε Πα5 ἃ 
ἀουθ]ς σοπδίγαποίίοη, ὅτῳ “οη νυν ϊο ἢ Πα {γτϑῖ5, δηα {πΠ6 ἰηδπηϊίνο ἔχειν ἂν 
“Ὡς {γτυ5(5 [Πας ἢ6 Ὑν}}} θὲς 40]6. 
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413. ὡς σὰ γὰρ κιτ.λ.] Τῆς ογᾶον 15 προσβιβᾷ γὰρ λέγων ὡς π. τ. 
(ἐστι) σά. 

424. τὸ τῇδε κιτ.λ.] “ὙὙῪιαι 5 πούο, {Πετο, αῃα νοῦν ν ΠΟΥ ᾽ 5ΘΘΠΊ5 
τῆς ἕοτος οἵ τς ρἰιγαβο. [Ι͂ἢ ἔαν, λοι. 315, ἐκεῖσε καὶ τὸ δείρο περιχο- 
ρεύουσα οὐσουγΒ. ΔΑροοοτγάϊηρ το [16 ΒοΠο] αβϑὶ ΑὙἸΒΟρ 65 ᾿ογὸ τοῦτο ἐκ 
τῶν μηδέπω διδαχθεισῶν Φοιεισσῶν λέγει. 

415. προσβιβᾷ)] Ἑυίΐυτε ἴοηδο. Οἵ, 2 ζ. 35, εὖ προσβιβάζεις μ᾽. 

456--). μαινόμενος... φρόνιμος] ΤΊο56 ἤανο ἃ τη γιϊηρ Π]η016. “15 πὸ 
τοῦς" ἃ ̓ ὐ τὰ Ὀγαϊη δ Ναν, ἀπβρθακαῦΥ βαηθ.ἡ ἄφατον ὡς, ννῈ]Ο] 
Βι σον ἴθ οἶς ἰδ ἈΠΒΡΘΑΙΚΑ]6, ννοηάοχία!, Πονν,᾿ σΟΠΊῈ5 ἴο Ὀ6 ΤΠΟΥΟΪΥῪ 
ἃ υα] γὶησ ανου : σοιηραῖα δηλονότι. 

420. κίναδος κιτ.λ.}] ΟἿ Διμό. 445---ά2δῖ [ῸΓ ἃ 1ἰςὲ οἵ ννογάβ γα Ποῦ 
ΒΊΑΙ ἴο ἴΠ656. κύρμα ἰ5. ΠΕΙΘ. ΟἿΪΥῪ 864 ΤῸΓ “5Πδγροσ. ΟαμοΥΆ]]ν [ἢ 
ἰδ ἃ ἤηά, Ὀοοΐῖγ, ῬΓΘΥ͂, 5001}. ὍΤὴδ βοῃο]αβε δχρ]αῖηβ ᾿ξ δἃ5 πολλοῖς 
ἐγκεκυρηκὼς πράγμασι, οΥ6 νγ»ῆο Πανίηρσ' Παὰ ἴο 4ο νυ τὴν (Πΐηρς, δης 
θεῖηρ “πηαϊ τη νογβαίιβ,᾿ 15 ΓΠογοίοσα “νουβαίαβ. ἡ τρίμμα ἀῃὰ παιπάλη 
ΤΟ ἰοροίῃοσ ἴῃ Δἰμό, φύόο. παιπάλημα 15 ||κ6 ἄλημα υϑεά ἴῃ ϑοΡΗ. 
“4. 381, 300. 

433. ἀνεπτι ὙΠδ Ραββάσα ν, 1436---144 οἵ [(ῃἷἰς ὈΙΑΥ σῖνεβ ΔΠ 
ΔΙ 5 η σ᾽ ΘΟΠΊΠΊΘηΐ ΟἹ [Π15 νεῖ. ἐπτέρωται “ἢ 15 8]] ἴῃ ἃ Πιυϊίεγ, δαρϑυ, 
Θχοϊῖθα᾿ 15 ἃ γΕΥΎῪ ΡΙΟΡΔΌΪΘ Π]]ΠἸησ ὉΡ οὗ [Π6 Ιασὰπα ἴῃ “εὐ. ο88, (ἢ α]ςὸ 
Αββοῦ. Ολοθῤλ. 220. 

435. τύὐχἀγαθῃ] τύχῃ ἀγαθῇ “ἸΏ σοοά [τος ;᾿ ἐ6. “Βαπρ' ἅΡ γουΐ 
ΔΥΤΉΟΌΓ, Δα ΤΑΥ͂ ἰἴ ταγῃ οαΐ ᾿ποκιγ.᾽ 

436. εἰς τὸν ἱπνὸν] ΕἸΓΠΘΙ “Ἰηΐο [ης6 [ΟΠ θη, ἃ βοῆβα ψΒΙοἢ ἐπνὸς 
σΟΥίδΊ ΠΥ Ὀθαῖβ ἴῃ Κ52. 837, ΟΥ “Ἰηἴο [ῃ6 ὀὌνβῆ οὐ Πιγηδοε,᾽ ἐπνὸς Ρεϊησ 
16 [ἀτηδοο ἴου Πραϊϊηρ (Π6 Ὀαίῃ-νναῖεσ. Απά ἐπιστάτης τηῦδὲ Ὀ6 ἰηΐου- 
Ῥτείεξα δοοογάϊησίὶν. (ἰδγὺ {γαηβ]αΐαβ “1116 ἰαζὺ Ὀδοῖς,᾿ ψνΏ]Οἢ 15 ἃ γον πο δ] 
ἴοΥ ΤΟΥ “δὴ ἸσΟὴ ὉΔῚ γΠΘηΟΕ ρΡοίβ, εἴς., αὐα ἤπηρσ, δηα ψῃΪοἢ ΘΠ ποῖ 
πιϑεα ἰ5 ἰυγηθα ἴο {Π6 Ῥδοῖ οὗ ἴῃς ομτηπουγ. Απά ομδ βξοβο]αβί ο81]5 ἰΐ 
ξύλον κόρακας ἔχον (α νγοοάξη ὈΔΥ ὙΠ ΠΟΟΚΒ) ἐξ οὗ κρεμῶσι τὰ μαγειρικὰ 
ἐργαλεῖα. Τῆς Δηουγ ννου]ά {Ππ5 ΡῈ ππηρσ ἈΡ “ἢ {Π6 Κιίοῃθη πϑαΥ {ΠῸ 
Ῥοΐ-γδοῖκ,᾿ ἴῃ (ῃ6 ΟΠ ΠΟΥ -ΟΟΥΠΕΥ ἴῃ ἴδοῖ. ΟἸΠοΥ5 πλακε ἐπιστάτης “ἃ 
οδ]άγοη [ὉΓ Ὠραίϊηρ νναίεσ; ΟὐΥΥ̓Υ̓1Π6 {ΠρΡοΟὰ οἡ ψΏΪΟΙ βθοἢ οδ]άἄγοη 
βίδα παβ.᾽ Αηγνναὺ ἴΐ πηθδη5 {Πδΐ [ἢ ΔΥΠΊΟΣΓ νγὰ5 ἴο ὈῈ Ππηρ ῸΡ ἴῃ ἃ αἸῪ 
Ῥίαοςβ πβᾶσ ἴῃς ἢἤγε, δ5 1ὴ «εἰ. 270, ἡ δ᾽ ἀσπὶς ἐν τῷ φεψάλῳ κρεμήσεται. 

430. διάθωνται] ΤῊΘ ὈΪγάβ πηυβί εῆρσαρα ποῖ ἴο ῥβοὸῖκ δἰπι. ϑ0η}Ὲ 
ὉΠΚΠΟΤΙ βἴουυ οὗ ἃ πβη-ρεοκεά Πυβραπα 15 δ] θά ἴο. 

445. ἐπὶ τούτοι5] “οῃ {Πε56 σοπαϊ]οη5,᾿ ζ. 6. ΟἹ ΤῊΥ͂ ΡΕΓΟτπηαπσα οὗ 
της οομηραςοΐ ποΐ ἴο μυχί γοα. Ὅηα σοπβίτποϊίοη ἐπὶ τούτοις νικᾶν [ΕΥ̓ 
ὄμνυμι 15 ΤεΙλαΥκαῦ 6. Α'5 {Π6 βοῃο]ὶαβί βαγβ, ἴἴ 15 σίου εὔχομαι 1ΠΔη 
ὄμνυμι ἴῃαΐ 566 Π15 ΤΕ] γα, Απᾶ τῃ6 ψΟ]6 βεῆβε 15 “1 βυγθδυύ, ργαγίησ 
ἴῃ ὉΡο᾿ {Π656 [6 ΓΠῚ5 1 ΠΊΔΥ͂ γὶη ὈΥ {Π6 Ξυβταρσεαβ οὗ 411 {πΠ6 ἡπάρεϑβ δῃὰ 
βροοίαίογβ, Ὀαΐ, 1{ 1 ἰγαηβρυθϑβ [Π61Π|, ΤηΔῪ νη ΟΥ̓ θαΐ οπα Ἰπᾶρε᾽β νοΐε. 
ἼΠε ]αϑί οἰδιβε θείῃσ ραξΐ παρὰ προσδοκίαν ἴοΥ “Ϊ ΡΥΔΥῪ {παΐ 1 τηδγ [α1].᾽ 
ὄμνυμι-- ξὺν ὅρκῳ ἐπεύχομαι; δῃά ἐπὶ τούτοις ἰ5 Οορροξεά ἰο εἰ παραβαίην. 

πᾶσι] ἼὙΠεῖα εγα ἤνε ᾿υᾶρεβ οὗ [ῃ6 σομηεαϊε5. 
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τι ΜΕΝ, [!. 448. 

448] ἀκούετε! ΤῊΘ πιὰ] ἴοστη. (Οἱ. 2ς. 550, ἀκούετε λεῴ" τοὺς 
“γεωργοὺς ἀπιέναι. Οὐ οΥοΥ5᾽ “Ο γα65, Ο γεβ5 (ογεῦ, 9762) ΠΟΥΓΕΒΡΟΠΩ5 
ἐο 11. 

νυνμενὶ] νυνδὶ ΟσουὙ5 τη τα [ΠΔη οπςθ. (Οἱ, 27. 1357, Ζμέ. το33. Α 
Ποτα]α ἀἰβθαπαᾶβ {Π6 ΔΥΓΩΥ͂ : ΟΥ̓ ΕἸ56 ῬεϊβιΠαίδουιιβ ἃ5 ἃ ἢεῖδ]α : [ῸὺΥ βοῖὴβ 
σῖνα [ῃς 1η6 ἴο ἔπη. ὍΠ6 ΔΙΤΩΥ 15 οἵ σοῦ 56 Δ} ᾿ΠΠΑΡΊΠΑΤΥ ΟΠ6. 

450. πινακίοις] ΤΑΡΙΕῖ5. οἡ ὙνΒΙΟΠ ΡΌΌ]1ο ποίϊοεβ ὑγεῦα δεῖ ἋΡ; 65Ρ- 
{πο5Ὲ ἰο {πμε6 5ο]άϊθυβ, (ε]]]ησ ἔποῖὰ ἴμ6 τοῦίΐθ, [Π6 παι Ὶ οἱ ἀαγϑ᾽ 
Ριονίβίοη γσϑααῖγθα, εἴο. 

451. δολερὸν] “ἃ σΈ1]6ΠΙ] ογθαίαγε. (Οἵ. ΨΊΓρΡΙ] 5. ἐναυίαση εἰ πλαΐα 118 
ΒΕΙΏΡΕΥ [ΕΠ] 8. 

454. παρορᾷς] “γοιι 566 Ῥεϑίάθβ οὐ Ῥεγοπμάᾶ ψνῆαὶ 1 566. 80 ἰῃ6 
50 Πο]αϑὲ ἱπίεγργείβ 1 παρεπινοεῖς ἢ εὑρίσκεις. Τ)ΙΠἀοτῇ 4]]ονν5. {Ππαΐ {Π15 
τηθαηϊηρ Ὀεϑί ϑαϊΐίβ [πΠ6 οσοηίθχί : Ὀπὲ ΠηΔΙΪΥ ἀβϑθηΐβ ἴο Βπιηοῖς, γΠῸ 
γΟΠἄθ 5 1 “γοιι 566 1ῃ τη6.᾽ ΤῊ15 νου] σευίδιη]Ὺ Ὀ6 ἐνορᾷς ποΐ παρορᾷς. 
ΒΘΠΕΘΥ Ρύόροβαβ παρορᾶτ᾽, ἰαἸζοη ἃ5 παρορᾶται “15. ΟνΕΥ]ΟΟ ΚΕ  :᾿ ΜΠΙΟἢ 
Μδηθῖκα δάμη ᾿ηίο {ΠῸ ἰεχί. ὙΠΘΥα 566 15 ΠΟ ΟὈ]Θοίΐοη ἴο {Π6 ᾿πΐοτ- 
ῬΙείδίίοη ἤγϑί σίνεη. ὍΠ6 ἀδίϊνα μοὶ 15 ποῖ φγατηγηδίϊοα Πῦ σονεσηθά 
ὈΥ παρορᾷς (5 με οι] 5εοπὶ γθαιῖγ6 4), Ῥαΐ 15 “1 το]αίοη ἴο τηβ.᾽ 
Απᾶ νὰ τηϊρῃξ γεμάθυ [Π6 ννΠΟ]Ὲ “ῬευΠαρ5 γοῖϊ ΠΊΔΥ 54 Υ βοιηθίῃϊηρ 
ΠΟ 7, σλαΐβ ἡηαῖ γοὰ 5ε6 Ὀεβϑίάβ δηα Ῥεγοπα ψῆηαΐ 1 566. [1}ὼ ἴδοι 
μοι ἰ5 Πδΐ βοιὴβ συδῃηηγδ Δ 5 64}] “ἀδίϊνιβ εἰ ]οπ5.᾽ 

455. δύναμιν] Αἡ εἰεπηεηΐ οὗ “ρονγεσ ̓  δχιβίϊησ ἴῃ {πῸ Ὀϊγάς. μαᾶ 
Ῥεβθὴ τηϑηίϊοηθα ὈΥ Ῥεϊβιῃείδεγαβ ἰο ΕΡρορβ. Οἵ. ἀρονε ν. τύ3. 

457. οὑρᾷ-ς] ὃ ὁρᾷς. Α πεαΐ οοτγεοίίοη οἵ Μεϊηεὶςε᾽β ποτ ὁρᾷς. Τὶ 
τιθηςς {Π6 τηείγα ({Π15 116 15 ἴο σοΥΓΕΒΡΟΠα ΜΙ ν. 545), πα [Π6 56η56. 

46ο. ἀλλ’ ἐφ᾽ ὅτῳπερΊ] “Βαϊ [Π6 θ᾽ πε85. οἱ Ὅν Π]Οἢ γοῖι α΄ ΘΟΠΊΘ, 
Πιανίησ ᾿πἀπορα γουγ τηϊηα {πεγοῖο, (6}] τι5,᾽ 2. ὁ. “1611 τιδ {Π6 Ῥυβίη 655 
{παἰ Ἰηἀπορα γοῦ ἴο σοτηα.᾽ 

46:2---538.1 Ρεἰβιείδογιβ δἰζευ βοϊθηλη ῬΥΘΡ γα Ἰοἢ5 βεῖβ [ουἢ ἴο [Π6 
ὈΙγαάς. {ΠΕῚΓ [4116 ϑίαΐα : πον {ΠῈΥ οποα Πα ΚΙΠΡΙΥ ΡΟ  δηα ΘΠΊΡΙΓΘ. 
ΤΠΗϊ5 Π6 Ὀτγίηρθ Αθθοὸρ ἴο ρῖονε ; αἰθδὸ παᾶηιθβ οἱ Ὀϊγάβ δηα οἰιβίομηβ 
οοηπροίρα ψ πεῖ. ἘποΙριἀθ5. [ἤσγοννβ ἴῃ Πἰ5. αν! άθηοθ δηα σοχηϊοδὶ 
ἐχρὶδηδίϊοηβ ἴο {Π6 βαιὴθ εἴΐϊεςξ : δηά {Π6 ὈΪΓά5 ᾿πίθυροβθ ΠΟ δηα {Π6Π 
ἃ ψοη οτηρ απθϑίίοη. Βαΐ 411] [15 ῬΡΟΥΤΟΥ 15. ΠΟΥ σΟΠΘ ; ἴΠ6 Ὀἰγάς. ἃΥα 
5ΠηΔΙΘΩ͂, 5Ποΐ, οοοἸςΕα, πα δαΐβη. ᾿ 

462. προπεφύραται] (ἴ. 716η1. 75 ἔστιν κακόν μοι μέγα τι προ- 
πεφυραμένον. ἬδΙΕ: “ΤΩΥ̓ ΘΡΘΘΟἢ 15 ταν τηϊχϑα ἴῃ [Π6 Ἰππὴρ, ἀπά 
ποιρης ΠΙηο 5 115 Ὀεϊηρ ἰςηθααθα ουΐ.᾽ διαμάττειν “ἴο Κηφαά οαΐ ἱπίο 
βαεραζαίβ οαϊζθϑ :Ὁἢ (ῃ6 ϑβοῃο]αθὶ Ἂχρ]αΐηβ ὈΥ͂ διαπλάττειν. Ἠδ6 Πιὰ5 ἢϊ5 
ΘΡΘθο γοααν ἴῃ {[Π6 ΤΟᾺῸΡῊ γανγ πχαίουαὶ, 8 Πα ΤΠΔΥ ΠΟΥ ἄθνθίορα δπάᾶ 
αἰνια6 1 ἴῃ ἀεί41]15. 

4063. στέφανον] ΤΗϊς ἀηᾷ [ῃς νγαΐθυ ὑγεῦε ὑυθραγαίοηβ [ου [βαϑίϊησ, 
ΟΥΓ δ ιίμί. το4ο, ἔοικε δ᾽ ἐπὶ κῶμον βαδίξειν. Χ. φαίνεται. στεφάνους γέ 
τοι καὶ δᾷδ᾽ ἔχων πορεύετα. Απάᾶ 7752. τοιό, ὕδωρ κατὰ χειρός" τὰς 
τραπέζας ἐσφέρειν" δειπνοῦμεν. Βαΐ α150 ογἴαΐοῦβ Ραΐ οἡ ραυ]απαϑ οίοσο 
Βρεακίῃρ: οἵ, ΞΖ εοῖ. 131, 148, τ63. 
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4064. δειπνήσειν] ΤΊ} ἷ5 νΟΥ56 ἴβ ΥἹΟΊΕΪΥ βίνοῃ ἴο ΕλοΙρΡ᾽ ἄο5 Ὅν Βυιποῖς 
“αἴ Ἰπδι5 οἵ οηγηΐα ἀϊοίουϊα Πα}15 σΟ]]Ο 1]. 

465. τι πάλαι] (νοΐ Ῥγοροβοβ τρίπαλαι, Μ᾿ ἘΪΟΝ Ἡ ο] θη, Μεϊμοεῖςο, 
πα ἹΚοπποᾶν αὐορί. ϑιοὴ ἱπροηΐοιις σΟὨἸ οί αγ65 δίς Οὴ6 ἃ5 ἱπηρτονο- 
γηθηΐβ : θὰϊ ἃγὸ {ΠΟῪ σογίαϊ ἢ ΟΥ̓ Πδοθββασν δ 1 νγὰβ ῬΟββΊὉ]6 ὈΥ ἃ 5]16}}1 
Ῥάᾶιβα αἴϊου πάλαι ἴο ανοϊά οἤθηος το {Π6 γοροί οη οἵ τὰ ἢ ἔπος. 

λαρινὸν] ΟἿ, ας. 925, λαρινῷ βοΐ, "ἃ τιϊρην {Παπηρὶηρ' Ὀὶσ ννογά.ἢ 

467. β. ; τίνος ἡμεῖς :] “ΝΥ Κίηρϑ ν᾽ Κίηρς οὗ ψηαῖ ἢ’ Ιῃ ἘΠρ]151. η0 
ΘΙ Παϑὶ οαὴ δ Ἰαϊᾷ οἡ ἡμεῖς ; 1ῃ6. παίιγα] το θυησ 156. Ῥ]ΑΙΉΪΚ ἃ5 
αἴονθ. 80 ἴῃ αἰυηαίϊνο δηβυνοῦβ (Π6 ῬΥΟΠοιη Οἴζθη Οσο 5. ΠΟΥ ν᾽ 6 
5Π 0. ] ἃ τοροαΐῖ βοηβ οἴ ΠΟΥ ννοχὰ ; 6. 9. τοῦτο σοὶ δοκεῖ ; ἔμοιγε, “ ἀο γοιι 
της κοῦ 1 ἀο. 

4608. πάντω;:Ἱ Τῇδϑο ΓΟυγ σοηϊνος ἀθροηά ἢτβί ἀροη βασιλῆς : “γε 
ψηῸ Ὀοίοτε Ὀεϊηρ ἰκϊηρς---Ἰκίηρβ, 1 βὰν, οἵ 8]] --- ὐγεῦα τηοσΘ ἀποϊθηΐ [Π Δ ἢ 
Οὐόοηῖβ.᾽ Ῥοτπδρ5 1Π6 νδηϊῦ οὗ (ῃ6 ΑἰΠΘηϊδη5 δηα {πεῖν θοαβί οὗ θείην 
αὐτόχθονες 15 Ξα1]γ1ΖΕ α ΠΘΓΘ. 

471. Αἰσ. πεπάτηκα9] “αν σοὺ ἐπυτροα γοῦν ΑΘϑορ ὃ ΑἜϑορ 
ἰβ ἈΡΡεαϊβα ἴο ἴῃ ως. 1520 ἴοσυ ἢἷβ [80]6 οὗ ἴῃς Ὀεθῖ]θ. Αἶβο ἴῃ Κ͵:. 
Ι401, 1446 5ἴογϊ!οβ. αροιΐ Ὠϊτη ἀγα ἰοϊΪά. Τὴ Ξοῃο]ϊαβὶ οἡ [ῃϊ5 ῬΡαββασα 
ΒΌΡΡΙΙΕ5. βουὴθ Ραγίϊοαϊατβ οὗ Αθβορ᾿β ᾿Πἴ6. Τὴ [Δ40]6 ἰῃαΐϊ [ο]]ονν5. 15 
ποῖ Του Πα ἴῃ ΔῊΥ οΟἸ]]δοίοη οὗ Αδβορίδῃ {800]65. 

472. ἔφασκε Δ. “5Ξαἰά ἴῃ Πὶ5 (416. ὙΤΗΘ σοι ᾽ παίΐοη ἔφη λέγων 
ΟΟΟΙ5 5ΕΥ̓ΘΓΆ] {1Π165 ἴῃ Ηεχοαοίυβ ; οἷ, α]5ὸ Θορῇ. “47. 757, ὡς ἔφη 
λέγων. 

κορυδὸν “ΤΠΘ οτεβίςα [Ιαυῖς :᾿ ἴοπὶ κόρυς. ΤΕ ἐπιτυμβίδιοι ἴῃ 
ὙΠΘοοΥ. ΨΙ1. 23 τηθδη “ {π64,᾽ ΜΙ ἃ πιοπηα-}Πκθ. οὐ Του Ὁ- Κα ογαβί, 
16 η [(Πὶ5 βίοτυ οὗ [ῃ6 ῬὈυγ4] οὗ [δῖ Πευ Ἰαυῖς ἴῃ ἢἰ5 ἀδιυρηςεῦ 5 Πθδά 
Οὐτ]οαϑ]ν ΠΠ]Ππβίγαΐος ἢ. Βαΐ “πεαποηίησ του 5 ΟΥ̓ Ὠ]Π]ΠΟΟΪκ5 ̓  15 ΄αϊΐα 
8.5 ῬΓΟΡΔΌΙ]6 ἃ τηδδηϊηρ ἴοσ {Π6 νγοσά. 

474. πρ. πεμπταῖον] ΤΕ οοΥρΡβ6 ἰαύ ὉΠΡυΙΙ θα ΤῸ ἔνε ἄδγϑ, {μετα 
Ῥεΐησ ΠῸ βαυίῃ ἴο Ῥυσν ἰἴξ ἴῃ. προκεῖσθαι ἴΠ6 ῬΙΌΡΕΙ ΨοτΤά : 50 αἷβὸ 
προτίθεσθαι ἰ5 αϑξεά. (Οἵ, Τῆσο. Π1. 34, τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται πρότριτα. 

476. Κεφαλῆσιν] Κεφαλῆς γὰρ δῆμος τῆς ᾿Ακαμαντίδος φυλῆς. 
Θ0ΠΟ0]. Ἐπε]ριά6β {Π]1η]τ5 ἢς Πδ5 Τουπηά ουΐ ἃ σοοά ἀεγίναίοη ἔου {π6 
ἄετηα Κεῴφαλαί. ὙΠῈ Ρ]ΌγαΙ πιαβὲ 6 1Π6 τὶσηΐ [ΌΓΠῚ ἴῸΥ [Π6 ποιηϊηδίϊνα 
οὗ [η6 ἄδπι6, ποῖ Κεφαλή ἃ5 1ΐ 15 σίνεῃ ἴῃ ΒΊΠΠΟΪς 5 ποΐθ, (Ομραία 
ΒΌΘΝ ΟἾΠΘΥ ΠᾶΠη65 ἃ5 Δρυὸς Κεφαλαί, Κυνὸς Κεφαλαί. 

479. ῥύγχος β.)}) ΤΠα Ῥδαὶς τηυδὲ θὲ [εξ ὕρ δηά οδγεά ἔοσ, (Παΐ 1 
ΤῊΔΥ ῬΙΟΥΘ ἃ σοοά ψνεδροῇ ἴο βίουμῃ ἤθανθῃ ψ ἢ. 

480. οὐκ] Ζειι νν}}}] ποῖ δ οποβ ἰδιηεὶν βαρτηϊξ. ΤῊ οαἷς (δρῦς) 
νγὰ5 {πΠ6 ἰγεα οἔ Ζειβ : {πεγείογε Ζειιβ τηϊρὶξ Ἔβρϑοῖα!ν ἀ1511κ6 ϑὰγ- 
τοηἀογίηρ ἰο [ῃ6 ΟΔΙΚ -ἰΡῬῈῚΓ ΟΥ̓ γοοά-Ῥθοκαυ. ὙΤῊΪ5 1η6 βεεπὶβ θεβέ 
βίνεη ἴο ἘπεΙρ 4685: οΙά εὐϊοηβ βᾶνε ἰἴξ ἰο ἔρορβ. Μεΐπεκα γϑαᾶβ 
ὡς ΤΟΥ οὐκ : “γοὰ τημβὲ σεῖ γοὰγ ΘΔ τεδάγ, βίηοα Ζειιβ ν}}}} βοοῃ ἃς; 
ὙἼΠΙ5 566 Π15 ΠΟ ἱπηρτονεπιεηΐ. 

45832.. αὐτίκα] ΟἿ, ν. τύ. 
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484. Δ. καὶ Μ.1 Τῇε Κίηρ' απᾶ βαΐγαρ ἢ ψἤοτη ατεεος μαά ἴο 

ἄο αἱ ἴῃ6 Ὀεσιπηϊησ οὗ [Π6 Ῥεύϑίαη νγαῦ. πρώτον π΄. “ Ὀεΐογα 41], βαυ]δϑὲ 
οὗ 4}},᾿ βαυ]ϊευ ἐνϑῃ 1ἢδη 1 αταβ δη ΜΙ ΘσαΥΖιβ. 

485. Περσικὸς] (ἢ. ν. γογ. Α οοχηϊο ἔγαστηθηξ ργεβεσνϑά ἴῃ ΑἴΠ6- 
Πδοιιβ μας : ὥσπερ ὁ περσικὸς ὧραν πᾶσαν καναχῶν ὁλόφωνος ἀλέκτωρ. 

86---γ. ἔχων κ. ὀρθήν) ΤἼΘ σοοῖ βίσγαῖς νυ! Πἰς. σου ογϑοΐξ : {Π6 
Ῥουβίδῃ Κίησ δόμα ὑνουα 15 (ἴαγα δθοῖ, ἢ]β σι ] 6 οῖβ σγοσα {ΠΕ ]γ5 Β]ορίησ. 
πῃ Ααβοῆ. 275. 59 1)αΥῖιβ᾽ 5ηδαδ 15 οδἹ]δϑα οἡ ἴο ρρεᾶγ σοῃβρίσαοιβ 
ὙῚΠ Π5 ἰἰατα : ἔλθ᾽ ἐπ᾽ ἄκρον κόρυμβον τάφον, βασιλείου τιάρας φάλαρον 
πιφαύσκων. 

488, μέγας καὶ πολὺς] ΒεΙΡΊΕΥ ααοίε5 ποτ Ἡτοάοίιβ5, μέγας καὶ 
πολλὸς ἐγένεο 5αϊ4 ἴο ΧεΥΙΧαβ. 

480. ὑπὸ] “ονϊηρ ἰο.᾽ Μείπεϊκε τεαάβ ἀπό. 
ν. ὄρθριον] (ΟΕ Ζ ει. 740, πολλάκις ἀναστήσασα μὶ' εἰς ἐκκλησίαν ἀωρὶ 

νυκτών διὰ τὸν ὄρθριον νῦύμον. ΤΠ ΠΟΟΙΪΚ᾿ 5 ΠΟΓΉΪΏΡ᾽ 041] τηα]κ65 411 βρυϊηρ 
ΤΡ ἃ5 αἵ ἃ ἰηρ᾽5 σοιῃμηδηά. 

400. σκυλοδέψαι] (ἵ. Ζαῖ. 420, ἐς τῶν σκυλοδεψῶν. Τη τηδαηϊησ 
σκυτοδέψης 15 ἴῃΠ6 58Π16 : (Π6 νυ Πονγενεῦ 15 ἰΙοηρ : οἵ. σκυτῆς ἴῃ {πΠ6 παχῖ 
᾿π6. ΤΠ οσοϊηρουῃά ἰταάβ οἵ “Ἰγγο-ἀγηθτ- Δ 4-5}}16]4-Ἰηδ κου ἡ 15. ἃ 
Οα Ίοι5. ΟΠ6. 

4092. οἱ δὲ] “Απᾷ {Π6Υ (411 {π656 ἰταεϑυλθη) ρΡαξ οὐ {Πεῖϊ 5Π065 ἀπά 
{πᾶσα οἱ (ἴο νγου]) ἴῃ [Π6 πὶρῃίΐ (Ὀεΐογα 10 15 ΡΥΟρΡεΥΥ ἀ4ν). 1 οαπποῖ 
566 {Π6 Ρῥτορτιοῖυ οἵ Πι που β ϑυρσροβίϊοη οἵ τε “ δηα [Πο56 γγῃο᾽ Τηθαηϊηρ 
“[οοΐρδα8, ψῆο ΟΔΙΤΥ Οἡ {ΠΕ6Ὶ1 γαῖα ὈΥ πἰρης.᾽ ὙΠεβῈ ἀο ποὶ νγαὶξ ἴου 
οοοίκούονν. ὍΤῃ6 ΨΠΟ]6 ραββαρα δνιθηι}γ 15 το 6 ἴΠπ8 οοπηδοίεα. “ΤΠΘ 
ΟΟΟἰΚ᾿ 5. ΟἿΟΥ ϑδίαγί 8 811 δῃ βεπας ἰΠδὰ ἴο {ΠΕ }Ὶ νοῦς ἴῃ {Π6 αἸη 
᾿ποτηϊησ. “πη. οι ΤΔΥὺ Ὀτηρ τη6 ἴο ρίόονε {Παἰ. 1 νγὰϑ νγαϊςεα ἴοο 
ΒΟΟῚ ΟΠΟΈ ΒΥ̓͂ ἃ ΤΆΒΟΔΙΥ οοοϊς, Δηα σοί νναυ]αϊα δηα τοῦ εα ΙῸΓ ΤΥ 
Ραϊηβ.᾽ 

ἐμὲ τοῦτό γ᾽ ἐἔ.] “Ὑε5, αϑῖς τηὴϑ δροιυί {παι.᾿ 

494. δεκάτην] ΤΠ ἰθηῖῃ νγαβ {π6 “ παιηθάδυ :᾿ οἵ, θεῖον ν. 923. 
ΤΙΙ5 ννὰβ {Π6 οοσσαβίοη οἵ ἃ ἴβαβί, ψΏ]οἢ βουηθίτηθ5 ᾿αϑίβα {ΠγοὰρΡἢ {Π6 
πὶρῃς. ἘΡυ]ὰ5 (1 ΑΙΠΕπδθα5) βαγϑ: εἶεν, γυναῖκες, νῦν ὅπως τὴν νύχθ᾽ 
ὅλην ἐν τῇ δεκάτῃ τοῦ παιδιου χορεύσετε. 

4035. καθεῦδον] ΑἸΕΓ 5 ννῖηα ἢ Πδά σοί ἴο 5166}, θη δῇ ΘΑΥΪΥ 
σοοΪς ογοννγεα, 

πρὶν δειπνεῖν] ῬεΙπαρ5 φωνεῖν : “Ῥεΐίογα {π6 οἴ παὺ σοοΐτα οτοννεᾶ, 
ΘΟΠῚΘ Οἤδηρα ΠΕΘΓΘ 566 Π15 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ; ΤῸΓ {11 5688. οαῇ Ἀδὰ σοί οαΐ οὗ 
δειπνεῖν, ΟΥἩ ΒΥαΠοΙΚ᾽5 δὲ πιεῖν, “θείοτς ἴῃ6 τοδί οἵ {π6 σοιῆρδην πα αἰπεά, 
ΟΥ̓ ἀγαηκρη." - φωνεῖν 15 [Π6 σοχηϊηοη ϑγοχα οὗ ἃ οοο κ᾿ 5 οσονίησ; Δ η4 Πα5 
1η6 πηοῦῖξ οὗ Ῥείηρ' 5: Π}114Υ ἴο δειπνεῖν 1ῃ [Π6 Ἰα5ι 5011 0186. Ἀλπαά, ἴῃ Ὠϊ5 
{τα ηϑ]αίίοη, δαορίβ [Π6 58 π16 Ἔβχρ]ηδίίοη οἵ {115 ρασί, γείθυσϊησ ἄλλους ἴο 
ἀλεκτρυόνας; Ὀπΐ Π6 ῬΙΌροβθβ ἐπαινεῖν “ Ὀαίοτα {Π6 τοϑί αϑϑεπίθα,᾿ Ζ, ὁ. 
ΟΟΠΠΥμΘα {Π6ῚΓ ὈΓΟΙΠΘΥ ΟΟΟΙΪΚ᾿ 5 ΠΠΟΓΏΪΠΩΡ ΟΥΟΥΡ. 

406. ᾿Αλιμουντάδε] Το ΑἸΐτηιι5, ἃ ἄδιηθα οὗ [Π6 ἰτρα Τιθοη 5. 
5050]. ΤὰποΙρ ἀ65᾽ γΟΥΚ, νγ 6 ΤΑΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΕ,.]αΥ̓ [Πθ6γ6 : ἢδ 5βίαγίβα {ῃθγο- 



δητς.]} ΜΔΟΤΕΘ. 110 

ογο [ου ΑἸίηνας (ποῖος (Π6 ἴογος οὐ {πὸ ἱπιροσ, ἐχώρουν), Ῥαΐ 5: 5 Πὸ 
οἰδαγοά τῃς οἷν σαῖς [6}}] ἴῃ νυ ἃ (Ὠ] οἴ, 

408. ἀπέβλισε] (ΟΥ̓. 27. 704» εἶτα καθείρξας αὐτὸν βλίττεις. ἸλᾺΠη- 
θη οἡ Τἰπιδθιβ᾽ 1,οχ, ῬΙαῖ. απᾶάον (Πς ννοτὰ βλίττειν ααοίο5 τοπὶ ῬΉ]]ο- 
δἰταίιβ, τοὺς δὲ τοιούτους ἀποβλίττουσιν οἱ συκοφάνται. ἘῸΥ (Π6 51}10}6 
ΝΟΥ οἷ, αἶβο ῬΊαι. λ᾽. σόᾳ Ἑ, πλεῖστον δὴ, οἶμαι, τοῖς κηφῆσι μέλι καὶ 
εὐπορώτατον ἐντεῦθεν βλίττεται. Ἰ]ῶς γὰρ ἂν, ἔφη, παρά γε τῶν σμικρὰ 
ἐχόντων τις βλίσειεν ; 

400. 'Ἑλλήνων] ΜΉ (Π6 οοοῖὶς τυϊοά (6 Ῥογβίαηβ, (Π6 Κι σγυ]οᾶ 
18 Οτοοῖβ. 

ξοῖ. προκυλινδεῖσθαι] ὙΠΟΥ ῥτοςίγαϊςα {ΠΘυηβοῖνοθ, ἰΐ 15 βαϊᾷ, ἴο 
βαῖαϊο {Π6 Ὀϊνὰ ἃ ἃ ΠαυθίηροΥ οὗ βρυίηρ ; ἂ5 ἴΠῸν αἱδὸ ἀϊά ἴο (Π6 βίουκ. 
Μαρρὶδβ ἅτ ἴῃ ΠΊΔηΥ Ραγίβ οἵ Ερμα βαἰαϊεα Ὀν ἰαἸκίησ οὔ [ῃς Παί. 

ἐγὼ γοῦν] “1, ἂς δῇ ἰηβίαηοο :᾿ οἵ. ποΐίβ οἡ .5ζ. 87. ΤῊΪβ5 ῥδγίῖο]α 
ΠΟΠΠΓΏΊΒ ἃ ΘΘΠΘΙΩ] ἀββουίοη ὈΥ Δ ΘΧΔΙΏΡΙΘ. 

503. κατεβρόχθισα] Τῆδ οὔοὶΪ 5] ρρεᾶ ἄοννη ἢἷς [ἤγοαΐς τ 1}]6 Πα 
νὰ σαρίησ ἋΡ αἵ {Π6 Κὶῖθ, ὙΠῸΥ οἴϊοη ρῥαΐ {Ποῖγ 5η14}} οοΐηβ ἴῃ {ΠΕῚΓ 
τηοατῃ: οἵ. κε. 791, αῃὰ ΖΞ κί. 818, μεστὴν ἀπῆρα τὴν γνάθον χαλκῶν 
ἔχων. 

θύλακον] “πηρα]-Ὀαρ.᾽ 980. «α͵ϑο ἴῃ Ζ εῖ., ν, 820, (η6 τηδῃ 15. σοϊηνρ 
ἴο {Π6 πγαικαί ἰοσ ἢγ6ὰ] ψ ἢ ἃ θύλακος. 

504--. Αἰγύπτου κιτ.λ] ὙὉὙΠ6 σποΐκοο τεϊσηεα ἴῃ Ἐργρί δπᾶ 
ῬΠοσδηΐϊςθ, πᾶ [15 σΟμ]ησ τγὰβ (Π6 5σῃδὶ [οΥΓ ἢαγνεβί ἴο Ῥερίη; ΠΕ 
16 σποϊζοο οδ]]ςε, [Π6 Πυβραπάμηθη οὗ {Πμαΐ Ιαπα ψεπί ἴο {πε ]γ Ρ]δῖπ5 
ἴο Τξαρ. κόκκυγος κράζοντος τὰ πέδια θερίζομεν. ὅ΄.Π0]. [πῃ Τία]Υ 
“σα Κοο᾽ ννᾶ8 ἃ [θὐπὶ οὗ γθρυόδοῇ ἀραϊηϑί [8ΖῪ Πυϑ απ ἄπηθη ΠΟ Παά ποῖ 
δΠηϊβη δα {πεῖν ργαηΐηρσ Ὀείογε {Παΐ Ὀἰγά᾽ 5 αὐγῖναὶ. Απά {Π6 ρτόνεγ ΠθΓα 
ΤῊΔΥ Πᾶνα ὈΘΘη ΥὙΘΑΙΥ ἀριυβῖνα ; ἰοσ ΕπΕΙρΙ ἀ6ϑ᾽ δχρ]αμαίίοηβ δύ ποῖ 
τηθδηΐ ἴο Ὀ6 ἔπι ; 50 {Παΐ 1{ ΠῈ βαγβ “ΟἹ ! {Ππεδῃ (Π15 15 [Π6 γε] τη θδηϊηρ 
οὗ [ῃδὲ ργονεῦθ᾽ νγε ΠΊΔΥ ταΐμευ οοποὶπάθ {Ππαΐ (ῃϊς 15 ποῖ ξο. Ῥευπαρ5 
1 νγὰβ ϑη 0 ἢ 85 ἴῃ Πα], “ποκοο ! ἸΆΖῪ τάβοα]β, σεΐ γοὰ ἴο ὑοῦ οΟΓ- 
Βε]ας.᾿ 

510. ἐπὶ τ. σκ. Ἡετοάοξις 1. 105, βρεαϊκίηρσ οὗ {π6 Βα υ]οπίδηβ, 
βαγϑ: ἐπ᾽ ἑκάστῳ δὲ σκήπτρῳ ἔπεστι πεποιημένον ἢ μῆλον ἢ ῥόδον ἢ 
κρίνον ἢ αἰετὸς ἢ ἄλλο τι. 

512. τραγῳδοῖς] “ϑοπιθ ῬΥΪΑΠΊ ΟΟΠΊ65 ἡ ΜΙ 8η δαρὶθ οὐ 5 
Βοδρίγα, ἴο 5ῆαγε ψῇηδὲ Ὀσὶθεβ ῃΠς (δ κεβ.᾽ Βαΐ ἴῃ ογάδυ ἴο γεργόδοῇ 1 γ51- 
οἴδῖεβ, ἃ οοστιρί Αἰμθηΐδη σθηθίαὶ, (Π6 σΟΠΟ]τιβίοη ἴῃ ν. 513 ἴ5 Ἰηΐτο- 
ἀποεά αἰ ἤδγεπίν, “ ας [6 τεαβοη οὗ {Π6 Ὀἰγα᾿ 5 θεϊηρ ἴΠ6γα 15 ἴο νναΐοῃ 
Μηδΐ ὈΓΙΌ65 1 γϑιοσγαΐθϑ (οΥ 15 {16} [δ |καβ.ὕ 

514. ὃ δὲ... .ὁ Ζεὺς γὰρ 510 ΉΕνΥ ἱγγοσιϊαῦ : Εἰ ΠΘΥ ἃ σε Ὸ 15 νναπίεα 
ἴοτ [ῃ6 ἢτϑί οἴαυβε, "Απά {πθη οοϊὴθς ννηαΐ 15 βίσαησοϑί; ἔοσ Ζεὰβ ; ΟΥ̓ 
γὰρ 5Πῃου]α θὲ αὐναῦ, “πὰ 1 εη, ἸνΒ οἢ 15 βίγδηραϑβί οἵ 41], Ζειβ.᾽ 

515. ἀετὸν] Ζαεικ 15 τεργεϑθηΐβα τυ δὴ εαρ]α: ψγῆὴο 55. οἡ ἢϊ5 
βοδρίγε δοοογάϊησ ἴο Ρίηάαν (υνζζ. 1. το. Ῥδ]1ὰ5 ἢ δη ον]: οὗ. 55: Ζ. 
1092, μοὐδόκει ἡ θεὸς αὐτὴ ἐκ πόλεως ἐλθεῖν καὶ γλαῦξ αὐτῇ ᾿πικαθῆσθαι. 
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ἌΡΟΙο ΜΠ ἃ Πιαννῖς, α5 αἰϊεπάαηί οἵ Ζειιβ, “βίπος {πῃ 6 Παννκ 15 5͵ΊΑΠ]ΘΥ 
1ἢδη ἴῃ6 βαρ]θ. ὅ0Π0]. ΟἸβοη οἹαΐϊτηβ ἴο Ὀ6 1)θιηιιβ᾽ Πανὶ ἴῃ .«Ἔζ. 
1052, 8ἃ5 ἃ ὃν ὙἾΓΕ Ἔχθουΐου οὗ ΗΪ5 τηαβίετ᾽β σου, 551 0 Π8. 

517. νὴ κιτ.λ.}] ΕἸΡΒΕΥ σίνεη ὉΥ Μείπεϊκαε ἴο {π6 Οβοπιβ : 1 οαῃ- 
ποΐῖ θεὲ Εποὶριάθβ. ΕἼοσα δηκὶοϊραίεα Μείμπεϊςβ ἴῃ 1Π15 σογγθοίίοη. 

5190. οὗτοι] ΤΠΪβ ἰ5 Καηπεαάγν 5 Ἔχοβ]]θηΐ σουγθοίίοη ῸΓ αὐτοί. ΤΠΕ 
Ὀἰγ5. αύα οὗ σουτβα τηθδηΐ, ΠΈγθαβ (Π6 σοάβ αὐτὰ [ῃ6 βιυθ)εοΐ ἴο ἔχουσιν 
Δ Πα Δ΄ παπηϑᾶ ὈΥ αὐτοῖς ἴῃ ν. 518. 

3. «ἃ 

520. τότ᾽ ἀν] ΤΠ ἂν νγαβ δα ἀθα Ὁγ Ῥουβοῃ, σουγθοιηρ' {Ππ|5 (6 οἹά ἑοχέ 
ὥὦμνυε τ᾽ οὐδεὶς τότ᾽ ἀνθρώπων. ΤῊΪ5 τι5ὲ οἵ ἂν ΜΙ ραβί ἱπάϊο. οἵ Πα ]- 
τ 8] δοίΐοῃ 15 ὙΘΥΥ σοι πο ἴῃ Αὐδίορμαηθβ Οἱ, ἀθονα ν. 505, τότ᾽ ἂν 
««ἐθέρι ζυν. 

521. Λάμπων] Α 5Ξοοίπϑβαυου τηρηϊοηδά ἀραὶ δὲ ν. 289. Τα 
οὐαί Ὀγ ἴΠ6 σοοβε ᾿ἰηϑίεαα οἵ Ζειβ (χῆνα ίοΥ Ζῆνα) νγὰβ ϑοοζαίϊο, Τῆ8 
ΒΌΠΟΙ]Ιασί α]50. [6115 π5 {παὶ ἈΠααδιηδηίηιβ, Κιηρ οἵ (τείς, ἱπίγοάποβα 
Οατἢ5 ὈΥ͂ ἀπ] Π1415 διιοηρ Π15 ΡΕΟΡΙΘ, Γουθ! ἀἀϊηρ οαίῃ5 Ὀγ {πε σοάξβ. 

523. ἀνδρ. ἦλ Μείπεϊςα ἰἤτοννβ οαἱΐ {ΠπΠ656 νγογάβ, τεδάϊηρσ νῦν δ᾽ 
αὖ μανᾶς. ΗἨδξ [δπ5 τηαϊτο5 [Π1|5 Π|π6 ἴο σοΥγεβρομα ἴο [Π6 τηοποιηβίου 
Δηδρδαβίϊο 1|π6 ν. 611, οὐ γὰρ πολλῴ. 

Μανᾷς:}] “5]1ανεβϑ:" Μαηδβ Ὀεϊηρ ἃ 51ανε᾽β παῖηθ. (Οἵ, Ψ᾽72. 965. 

525. κἀν τοῖς ἱεροῖς) “Δηα ενϑη ἴῃ [Π6 ἰειη ρ]65: σΠογα ποὺ οπρῇΐ 
ἴο 6 βαΐβ, ΟἋἱ, δι. 1. 159, ὑὕΠετα Αγιβίοαϊοιβ αἰϊδίατοβ [Π6 Θραυγοννδ 
Δ Πα οἴπεν Οἱγάβ {παὶ παα ῬιΠ1Π {ΠΕῚΓ ποϑίβ ἴῃ {Π6 ἰειηρ]6, ἀπά 15 τ υϊκοα 
Ὀγ {Π6 σοᾶ ἴογ 11. ἔῃ 1ηἰογεβίηρ ραγΆ116] ἴο [Π15 15 Ρ5. ἰχχχῖν. 3, "Τὴ 
ϑραῖγονν Παίῃ [ουπα ΠΟΙ δι} Ποῖιβθ, δηᾶ {Π6 δύνα! ον ἃ ποδί ΠΟΥ 5ῃ6 
ΤΑΥ͂ ἰαν ΠΟΙ γοιηρ, ἐνεη ΤΥ αἰίατβ.᾿ Ὑεῖ ἴῃ ἘΛΠΡΙ 65 μη 106) νγε 
Βπά Ιοῆ βαγίηρ πτηνῶν τ᾽ ἀγέλας αἱ βλάπτουσιν σέμν᾽ ἀναθήματα τόζοισιν 

ἐμοῖς φυγάδας θήσομεν, αι τοῖα ἴο {Π6 βαῖὴδ εἤξεοϊ δ ν. 170. 

527. ῥάβδου.] “ ψαπᾶς οὐ ὑνὶρϑ᾽ βιηθαγαα ψ ἢ ὈΪγα-᾿Ἰπ16. ἔστι δὲ 
εἶδος δικτύου (9) ὃ χρίουσιν ἰξῷε. 8}ο!. 

528. ἕρκη κιτ.λ.1 ὙὍΤΠδ οχαοὶ ἀἰβεϊηοίίοης οὗ [Π656 πεῖς αύα ποῖ οϑυ- 
ἰαϊῃ. ἕρκος ῬΥΟΌΔΌΙΥ ἃ Ἰαῦρα πεΐ ἴο βῆοϊοβα ργθαΐ πα θεῖ5. νεφέλη ἃ 
πε οἵ ἤπε ἰδοχίασγθ. δίκτυον 50η16 βοτΐ οἵ παπά πεί, θεϊηρ' ρεύῃαρϑβ ἵγοϊῃ 
δικεῖν “ἴο τῆτον :᾿ οἵ, δικτύου βόλοςς πηκτὴ ἃ σᾶ ΟΥ̓ σΑρΘ-ΠΠςα πεί, 

5380. βλιμάξοντες] ὍΤΠα ῬιγοΠαβευβ δε] {Π δ πη ἴο 566 1 {ΠΕ6Υ̓ ἀ16 ἴδ. 
ΤῊΪ5. δί ΔηΥ γταΐβ βθεπὴβ {πΠ6 τηραηϊησ οὗ βλιμ. Πετῖα, ποῖ ἴο ἴδε] ννμοίμου 
ΠΥ ἤᾶνε ἐρρϑ 5 1,. δηᾶ 5, βαῦ. 

531. κοὐδ᾽ οὖν κιτ.λ] Απᾶ {Πὸν ἄοη Ἰ---ο {ΠῸῪ τηϊρί, 1 ἀείου- 
γτηϊηΠ 64 ἴο [ΠῚ δῃᾶ βδαΐ γου---Ἴδὲ ΠΟ ΘΒ] τοαβί γοὰ δ ηα βεῦνα γοὰ ὉΡ, 
θαΐ {πὸ ῥαΐ 411 βογίβ οἵ πηθϑβϑθθ ψ ἢ γοιῦ, ἀπ ἰγεαΐ γοὰ ἃβ ποῖα ἀοσϑ᾽- 
ῃηθαΐ. 

5232. ἐπικνώῶσιν] ΚΓ, Ῥεῖονν ν. 1582, ἐπικνῶ τὸ σίλφιον. 

534. καὶ τρίψαντες)] ΤΠ ρῥγοροββα Ἵοπδησε κατατρίψαντες 5 ΠΘΘ(]655, 
ΤΟΥ ἃ γβἀπηάδηϊ καὶ ννΊἢ ἔπειτα οΥ εἶτα αἰζεΥ ἃ Ῥαυ ΟΡ] 6 15 ποῖ πποουληο. 

528, αὐτῶν] ΤΠῖ5 ννογᾷ πᾶς Ππ1{|6 ἴογοβ : Μείπεϊκα βυρρεϑίβ οὕτως. 
Ῥευπαρ5 να τηϊρηξ {γα πϑ]αΐθ “85 1 ἤχεσα ἀορϑ᾿ -τηθαΐ,᾽ 
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κενεβρείων] ἘΧΡΙαϊποα Ὀγ {Π|᾿ὸ ΒοΠο]]αβὶ ἃ5 θνησιμαῖα κρέα. 

530--ἨὝ638.1 ὙΠΟ Ὀἱγᾶς αὐτὸ βίγαος ἢ (η6 τ ἢ οὐ νΠαΐ εἰσι Ποίαο- 
Τὰ βᾶγβ, ἃηὰ τοβῖρῃι {ΠΘΠΊΒΟΙν 65 ἴο ἢἶδ5 συϊάαληοθ. ΤΉΠΘΥ αϑὶς πὶ ἤονν 
ΤΠΘΥ αὐτὸ ἴο τϑοονοῦ {Ποὶγ βονογοϊσηῖγ. Η6 αἰγθοῖβ {Π6ὴ το θυ} οπο 
Ἰατρα οἷϊν, απὰ νυν πο τΠαΐ ἰ5 ἄοηθ, ἴο ἀθπηαπα Ὀαοὶς {Π6]γ ῬοννοΥ ἔγοπὶ [Π6 
σοας, βίορρίηρς {ποὶγ τρις οὗὨἨ νναν {Πγοὰρ} 1Π6 αἷν {{ {ΠπῸῪ τοίαθθ ΑἸβὸ 
τῆον ατὸ ἴο βθῃὰ ποίϊος ἴο τἤθη {παΐ [η6 ὈΪΓ5. ἀΥΘ ΠΟΥ ΒΌΡΤΘΙΊΘ; Δη4 ἴο 
δηίοτος (πἰς Ὀγ πγοαῖβ ἀμ Ῥγομἶβοβ, ΠῚ 5ῆθννΒ ψγηαϊ νδυουθ ῬΟΥΘΥΘ 
ου ροοά απὰ ἴῸγ ον! τς Ὀἰνγὰς. μαᾶνὸ; πᾶ Πονν {Π6ῚΓ σὰ]6 νν}}] θ6 Ῥοίίου 
Ὀοΐὴ ἴον 1Ππθ απα ἴοσ πιδη κα, ὍΤΠδ ὈΪΓἀ5. αγὸ ας] ρηςοα ; (Π6Ὺ δοςθρί 
ἴῃς ῥἴαῃ, αηα αὐ δᾶσου ἴο δχϑοῦΐε ἰΐ, ἀποὺ Ῥεβι Ποίδογιβ᾽ αἰ γθο 05, 

δ4ι. κακὴν] 8. κακίαν : [15 ποι 15 ΠΊΟΒΕΥ Ρορίϊο, Ὀὰΐ ἀ5θα οἤοοὸ 
ἴῃ Ρ]αΐο. 

543. ἐπ᾽ ἐμοῦ] “ἴπ ΤΥ {ἰπ|6.᾽ Θοασοῦ ΟὈ]Θοίβ {Παΐ [Π656 ΠΟΠΟυΓ5 
“εσγογ6 50 [συ το πὶ Πανίηρσ θΘΘὴ ΡΟ] 56 α ἴῃ [η6 {πὴ6 οὗ (Π6 ΟΠ οσα5 {παῖ 
ἴπον μαά πενοὺ Ὀείοτε Ὀθθῃ ὄνθὴ Πϑαγὰ οὗ Ὀγ ἴπΠ6 ΟΠοσιβ.᾽ Ηδ ψου]ά 
γενοχί ἴο ἐπ᾽ ἐμοὶ, (ῃς τεδάϊηρ οἵ ἴῃς. Μ55.: {γδῃβ]αϊησ [ἃ “ἴο τὴν Πυγί ΟΥ 
ἀἰξαάναπίαρο.᾽ Βαϊ ποὺν {παΐὶ ἴπΠ6 Ὀἰϊγάβ ἄο Κπον οὗ [Π6 Ποποιτβ ἃ5 
Πανὶηρ᾽ ΤΟΥ ΘΥΪΥ ὈΘΘη σίνθη, ΠΟΥ Π]ΔΥ Ὠδίθγα ΠΥ σοΙηρ]αίη οὗ {πεῖν ἀρο- 
ἸΠΠ]ΟῚ 85 τποάδτῃ. 

546. ἀναθεὶ] ΟἿ Λμῶ. 14.54, ὑμῖν ἀναθεὶς ἅπαντα τἀμὰ πράγματα: 
αἶσο ΤΠπο. ΝἼΠΙ. 82. 

547. οἰκήσω] Μεϊΐπεῖςα ἰαϊκος ΗἩ ουτηδηη δ οἰκετεύσω, ἴο τηαῖτα {ῃ 6 
11η6 σο γερο Ἄχϑοίν νἸ ἢ ν. 449. 

548. ζῆν οὐκ ἄ.] τοι {πεὶγ ΗἸΡΉΓΥ σατο θσϑηθοβ {Π656 Ὀἰγάς δτὰ 
ΒΘ ΔΘΉΪΥ οοηνετίθα ἴο δὴ αγάβθηΐ ἄδβϑιγα οὗ ρονγεσ, ΝΥ Παΐδνευ τηδὺ ὈῈ 
1ἴῃ6 5ρεοῖδὶ Ὀεατίησ οἵ {Π6 Πο]α Ρ]αυ, [Π15 15. πὸ ἄουθί αἰπηθᾶ αἱ {πε 
ΑἸτἰμδηΐδη Ῥεορία; ἰῃ6 ταχύβουλοι ἀπ μετάβουλοι οἵ Αεἦ. 63ο, 63:2: 
μετὰ καινότητος λόγου ἀπατᾶσθαι ἄριστοι. ὝΠΟ. 1Π1.. 38. 

550. διδάσκω... .εἶναι] “ Ῥοβὲ εἶναι 5! ὈΙ Π 6ΠΠσεπάππι δεῖν,᾽ ΤΙπά. 1ς 
1η15 πεοδββασυ δ “Τὸ [εδοῃ᾽ δὶ πηοβίΞξ "ἴο Ὀϊ4 :᾿ [Π6 σοῃϑίγαοίίοῃ 15 οοτη- 
Ῥὶθίβ βῃουρῃ. 

552. Βαβυλῶνα] ΤεΞου θεά ἴῃ Ἡξετοά. 1. 170, 180. 

553. Κεβριόνα] 1 (εῃτίομθϑ νγαβ (ας {Π6 βοῃο]Ἕαβί βανϑὴ ἃ Κὶπά οὗ 
ΙΓ, να σδηποΐῖ β8ὺ νγῆδί ἴἴ νγαβ. πορφυρίων νγὰ5 ἃ ὈΪΓΤά, οἷ. νν. 707 ἀπά 
1240. ΠοΟυΡῚ ἴῃ [15 ἰαϑί ρίασαε ἔπεσα 15. οἱ εα ]Ὺ τείεγεποα ἴο {πε οίδηΐ 
Ῥογρῃνσίοη (Ἰηΐηδοὶ Ῥουρῃνγιοη βἰαία᾿ ΗοΥ.) ψΠμο αἰζεηρίεα μϑάνεη. 
Βαϊ Πεῖα {Π6 ἴννο σίδηΐβ ἀαῦα παίισα!]ν βυσσεβίθα ὈΥ [Π15 δἰζεσηρί ἴο ορροβε 
της σοᾶάβ. “ΒΥ ὅορ δῃηὰ Μαρορ, ψῇαδΐ ἃ συμεβοηα βίσοηρῃο] "ἢ 

554. ἐπανεστήκῃ] “ἢδ5 ὈδΕη ταϊβεα ἋΡ ἀραϊηβί ἤδάνβη :ἢ᾿ [6 ἴοσοα 
οὗ ἐπὶ 15 45 ἴῃ ἐπιτείχισμα, ἐπιτειχίζειν ἴῃ ΤΠπογά 65. 1 ερεΙεθα τγὰ5 Δῃ 
Ιηβίδποα οὗ βοῇ ἃ ἰοσί ἴῃ Ατίοδ. 

555. γνωσιμαχήσῃ] γνωσιμαχῆσαι ἐστι τὸ γνόντα ὅτι πρὸς κρείττο- 
νας αὐτῷ ἡ μάχη ἡσυχάσαι. ὅϑ.Πο0]. Απά, οἡ ἨἩετοά. 111. 25, γνωσιμα- 
χεῖν. τὸ γνῶναι τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τήν τε τῶν ἐναντίων ἰσχύν. Απά 
ΒΟ 15. αἰθὸ [η6 πηεδηΐϊηρ οὗ ἴῃΠ6 νοζὰ ἴῃ Ἠξετχοά, ΨΝ1Π. 29, δηά Ἐπ. 
“Ὠεγαςί. Ἰο6. Ἤξεποε 1,. ἀμὰ 5. αἴὰ ῥα] ψτοηρσ ἴῃ Ἐχρ]αϊηϊησ ἃ “ἴο 
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οοπίεβε οπμδῖβ οὐυνγὴ ορίηϊοη᾽ (γνῶσις, μάχομαι). Τί ἰ5 γταΐποῦ “ἴο σοΐ 
α Κηον]εᾶσε (γνῶσις) οὗ ΥΟΙΓ ΟΥ̓Π Δηα γΟυΓ ΘΠΘΠΊΥ 5. Πρἢ ΓΙ σ-ῬΟΥΟΥ 
(μάχη). Ἐπτ. Με. 2.7, γίγνωσκε δ᾽ ἀλκήν, 5ῃενν5 ἴΠ6 τηβαηϊησ. ἀπά 
ΜῈ ΠΊΔΥ σομιραγα ὙΥΊΓΠ 11 ἴῃ ἐογμηαίίοη μνησικακεῖν τε μεμνῆσθαι κακῶν, ἃ5 
γνωσιμαχεῖν -Ξ- γνώναι μάχην. 

556. ἱερὸν π.] “ ϑαογεά ννατ,᾽ ἃ θύσῃ δρρ]δά ἴο ποτα ἤδη Ομ ὑγαῦ 
ἴῃ Οτεοίδῃ ἰδίου, Ὀαΐ Ἔβρβοία!]ν ἴο τη6 Ῥῃοοϊαη νᾶ ἴῃ 1) ειηοβί Π ἢ 68᾽ 
{1Π16. 

πρωυδᾶν] ΑΑ γετηα τα Ὁ]6 ογαβὶβ ΙΟΥ προαυδᾶν. 

ρόΣ. θύειν Τλερεπάδηΐξ οη κηρύττοντα ἸτηΡ]1οα ἴῃ κήρυκα : ἃ Ποτα]ά 
ἰς ἴο θ6 βεπί ἴο Ὀἱά πχθη βαοτίῆοςβ ἴο [ῃ6 ὈϊΓ45, δίποα παὺ Πεπηοοίοσ ἢ ἀγα 
της βονεγεῖστι ρονγεῦ: {Π6 σοάβ αῦα ἴο Ῥ]αΥ {Π6 βεροῃα μαζί. ἹΔμά ϑδοῇ 
ἀεἰτγ 15 ἴο "6 αϑβοοϊαίβα νι {Π6 Ρτόρεῖ Ὀἰτά. 

Βύξ. πυροὺ] Μείπεϊςε γτεδάβ. γύρους “Ττοπηά οαἸκο5,᾿ ἃ υνοσὰ [ουπά 
ἴῃ ΑΙΠεπδθι5, {παΐ της ἰδπςο]ορυ οὗ σίνιησ ψνηφαΐ ἴο Ὀοΐἢ ὈΪγΓὰ5 τηαὺ 6 
δνοϊαβά, 

567. λάρῳ] ἨἩδγοσι]ε5 πᾶ5 [Π6 σῈ]] ἂἃ5 Ῥείησ στεεᾶγ, ΤΠ α ἴῃ 
λάρος ἰ5 εἰβαυνῆεσα βῃοτί. Μείπεϊαε {πεγοίογα (1 5οπλ8 βαρ ροσί [πη 
τπ6ὸ αν. Μ3., νυν ῃίοῃ Πᾶ5 ποί βοῦν, Ὀπί Πα5 θύειν αἰοῦ ναστοὺς) τοαά5 
θύῃσι, λάρῳ ν. θύειν μελιτοῦντας. ὍΤΠΕ ἴοτπι θύῃσι 6 ῬΤΟΠοιΠοΘ5 Δ}15- 
51016 ἴῃ δπαραοβθίβι ὙΠῸ Ἰαδὲ ννοτά 15 αἰϊεγσγε Ῥεοαιβα ναστὸς ἴῃ μέ. 
[145 15 ἃ 510 58[. τῖᾶβδο. ΤΓ μελιτούττας Ὀ6 τείαἰπεά, ναστὸς 5Π 0] Ὀ6 
[ἀκοὴ 85 με αα]βοῖίνε (οἵ ἔνγο ἐευταϊ παι: οἢ5) “γε ]]-Ἰςηρα θα, δηα μ. ἃ5 
16 κυ δοίαπίϊνεο. ΟἿ, λιμεό. βου, δός μοι μελιτοῦτταν, ἴῃ Ξιρροτί οἔὗἉ μελι- 
τοῦττα 45 ἴπ6 ΑΥβϑίορπαηὶς ἴση. ΤΠ15. οὗ σουτδα 15. οὐἱσίηα!]ν {Π6 {6}. 
οἵ δὴ δά]. ἀρτοείησ ψνἢ μᾶζα πἀπάεγβίοοα : μελιτοῦς {Π6 τηᾶϑο. Δρυθείην 
ἢ ἄρτος. 

568. ὀρχίλο.] Τῇ σσοη, ΟΥ̓ αἱ ᾿ἰϑοαϑδὲ Π6 σο]ἀθη- ουθβι θα υθη, νγα5 
παπιοα βασιλίσκος : ἀπὰ ἴῃ 1 αἰ γερμάις. ῬΥΟΌΔΌΙΥ [Π6 Ὀτῖρης ρο] θη 
οὐδέ βυρρεοβίεα 1[5 ΘηγΟΪτηθηΐ ἀπο ηρ᾽ γον α Ποδάβ, 

570. ἥσθην] (ΙΓ. Διό. 174 ἥσθην γαλεώτῃ καταχέσαντι Σωκράτους. 
ΤΕ 5ρὶτῖς οἵ {πὸ τεβὶ ἰ5: “Νον 1εΐ Ζειβ ἱπυμάεγ; να ἀοη  σαγα ἴοΥ 
Ὠϊτα.᾽ ὁ μ. Δάν ΔρΡεαϊβ ἴο θα ἃ αυοίαίϊοῃ ΠΠΟτη βοιὴβ [)οΥο Ραββαββ. 

572. Ἑρμῆς] ὙΤῇδ 5 σουτίου οὗ [Π6 σοαβ 15 σἜΠΘΥΑ ΠΥ γορσοβθηϊθα 
ἱ ἢ νἱησοά [δοῖ : Πα ἴθ νοῦν Ὀἰγ-ΠΠςα ἴῃ ΗΠ οτη. Ομ. ε. 50---584, ΏΘσο 6 
5Ἰκτὴ5 [Π6 νγᾶνεϑ 1. ἃ ρα] οἡ ὮΪ5 τη ϊβϑίοη ἴο (αν Ρ50᾽5 1516. 

574. αὐτίκα] (ἴ, ἀῦονε οῃ ν. 378. ΝΥ ε]1-Ἰτῆονῃ βίαιος οὐ ΨΊο- 
(ΟΥΥ δηᾶ Τονγα δῖα δρρβαϊβὰ ἴο δ5 ργοοίβ: 8150 1115, ἃπά Ζειιϑ᾽ ψὶησοά 
Πρῃιπίηρ. 

575. Ἶρι")] ἩΤοΠΊοῚ βαγϑ οἵ Ποτέ δπᾶ Αἰπεηέ (1.. ε. 778) τὼ δὲ βάτην 
τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι. Ἡδηοα 5βοηὴθ βαἀϊίουβ οπαηρα ἾΡριν ἴο 
Ἥρην ἢεῖ6. [{ ψου]ὰ θ6 Παγάϊν ννουῃ ὙνΏ}]6 ἴο οοΥγθοῖ {Π6 Ῥοϑίβ οὐνῃ 
ΘΔ 6 1655 γθιηθιη Ὀγδηος οὗ (Π6 Πα, Βαϊ ἴῃ ν. 114 οἵ [ῃ6 ἢγιηῃ ἰο ΑΡοΙΪο 
ὨΘΑΙΥ {ΠῸ 5816 Ἰἰη6 οσου5 οἵ [τ|5 ἀημα 1 Πγῖα ; ἀηὰ 1Π6 Τοίθυθῃος ΠΊΔΥ͂ 
ΡῈ ἴο {ἢ15. 

577. ἢν δ᾽ οὖν] ὙΠΟ Ὀἰγάς αὐταϊ {ΠῸ6 ἔογος οὗ ΠΪ5 αὐστιιπηθηΐβ, ᾿ξ [ΠΟΥ 
ΒΥ “ΟΥ̓μαΐ 1{ τηοσία!β αἴ 50 ἱρποζαῃμξ ἃ8 ποίΐ ἴο 568 ἴΠπαὶ ψηρ5 ἃῖῸ ἃ 
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σοοᾶ τοἴζοη οὐ ἀἰντηῖ ν᾽ ῬοΙβι Πρίδουιιβ ἀη συν. {Παΐ (πο (Π6 Ὀἱγς σαῃ 
Ῥαηΐθ ἴθ. ΜοὶποΙςοἾ5 Ἀυγαηροπιθηΐ οἵ {Πς ἀϊαϊοριιο Πὰ5 ὍΘ θη [ο]]ονν θα, 

580. μετρείτω] ΤΊ]|6 ἴογος οἵ “σοητηπαπηοθ᾽ ὈΘ]οηρίηρσ ἴο ΡΓ65, ἰπ- 
Ῥοτγαῖ. 5ῃου α 6. ποιϊοοα : “1οῖ ΠΟΥ αἰΐου [Παΐ σοηίϊημπα Ἰοὺ ἀο]6 οἵ ν]ηθαΐ 
ἴο {Π6ηὶ ἱ{ 56 σα. 

583, ἐκκοψάντων] «ΑΑοχὶδί ἱπηρογαίΐνθ. ἐπὶ πείρᾳ “ἴο ῃγαϊζα {{|4] οἵ, 
Ῥίον, οὐγ Ρροννου, 

584. μισθοφορεῖ] Αἱ ΑἰΠοη5 ΡΠ γβιοαηβ στοσοὶνϑα ἃ ΡΕΌ]]Ο βα]αγγ. 
Ε΄. “εἰ. τοϑο, οὐ δημοσιεύων τυγχάνω. Ἡΐοῖᾳ {Πο6γ6 ἰβ γον 4] ]πϑ] οὴ ἌΡ ὙΧς : δια Σ ΠΡΌΣ 
ἴο ΑΡΟ]]ο 5 Ὀυϊ]άϊηρ [ῃ6 νν4}}5 οἵ ΤΎΟΥ ου Πἶγθ, 1 Ὸ ἢ Ποννανοὺ Πα [Θὰ 
ἴο σεῦ: ““ἀφϑβιϊζαϊς ἀθοβ πιοτοθάς ραοία 1δοιηθάοῃ," ΗοΥ. Οὐ. 111. 3, 21. 

δ8κ, βοιδαρίω!] Α ἄοιθ]ς αἰμηϊηαΐνα [Όγπ, βοίδιον, οα ὙΠΟ 1{ ἰ5 
(ογηγχοά, Ῥοηρ αἰμηϊπαῖνα. Οἱ, “εἰ, το, οἴμοι κακοδαίμων τοῖν γεωρ- 
γοῖν βοιδίοιν. 

586, ἣν δ᾽ ἡγῶνται κ-τ.Δ. Μοεϊποῖκο᾿ς αἰ Πα] ἶ6ς ΠθυΘ 5θο πὶ ἔα ποῖα]. 
Ης ῥτοποιησοβ ἴΠ6 Ραββασα “ἴοθθ ἀδργαναίιμη, ο"] οι ηρ ΟΞ Ρ ΘΟ] ]Υ ἴο 
βίον. Τῆς Ὀϊγᾶβ, ἂϑ δΌ]6Ὲ ἴο 5001} 411 ὉγῪῚ ψ Ὡ]Οἢ ἃ [ἈΥΠΊΘΥ ᾿ἰνθ5, ἃῖα ἴο 
Ἠϊπὶ βίος “116, 1Ἰνϑ! ] Ποοα, βαβίθπαησθ. 

580. ἀλλὰ γλ.] ΤῊς α ἰ5 βοαηηθρά Ἰοησ ὈῬεΐοσε γὙλ, ἐποιρῇ ἴπ ἃ 
αἰδγεπὶ ννογά. ᾿ β, γ, δ ὶτἢ δὴν ᾿ἰψαϊά οχοθρί ρ οἷοβα ἃ Ἰοῃρ 501140]6, 
δος, ἴο ραννοϑ᾽ σαῆοη. ΤῊΪβ 15. σθΠ ΓΑ ΠΥ ἔγαθ, (Π6 δχοθρίϊοηβ Ὀδϊηρσ 
ΒΟΠῚΘ ἰπδίδησες οὗ ἃ νοόονεὶ Ἰεῖς βῃογί Ὀείογε βλ. Νοίϊοβ, ἤονγενϑυ, ἃ 
αἰπεϊησίοη Ὀεΐνγεθη ατρεὶς δηὰ 1, αἰἰπ ργοβοᾶν. ὍΤηῈ ατεεκϑ Ἰεηρίῃεη ἃ 
νόον 6] Ῥείοτθ σϑυίαϊη σοπ ἱηδίϊοηβ οὗ σοηβοπδηΐβ, ΘΠ οΥ Ἱ]η (ἢς6 
ΒΔΠῚΘ ὙΟΓ͵Ω͂, ΟΥ ΕΓ ἴΠ6 σοηβοηδηΐβ Ὀθεσίη δ ηοίπευ ννοσά. ὍΤὴρ 1, Αἰϊης 
Ψ1}] ποΐ 41Π1ονν ἃ 5[ῃοτί νόοννεὶ θείογα σϑυΐίαϊη ἀοιὉ]6 σοηβοηδηΐ5 (5Ρ, 5ΐ, 50), 
Ῥαΐ {ΠῈΥ νν}}] ποῖ Ἰεησίμθηῃ [Π6 νονγαὶ Ὀείογα βοἢ ἀοαῦ]6 σΟηβοηδηϊΐβ 
Ῥεσίπηϊησ ἃ νγοσά. 

501. καθαρῶς] “Α ἤοοϊ οὗ [Ὠγιι5η65. 111 πλάκα ἃ οἰεδῃ ϑυγεαρ οἵ 
{Π6η1.᾽ 

502. μαντευομένοις7 “ΠΟΠΒΌ]Π Πρ ιιστιγ θ᾽ ἴἰο Πηα πλϊπθ5. ᾿ἰνϊηΐησ 
ἴου Ὠιἀἄθῃ ἰγθαβασα ἢδ5 ἰνναγϑ ΘΕ ΠΟΙΠΠΊΟΗ. 

504. κατεροῦσιν] ἽΠ6 ὈΪγά5. 0111 [611 [η6 ῥσορ]εῖ, ἀπᾶ (Π6 ρσγορῃεί 
1Π6 ΠΥ ΠΘΓ5. 

508. γαῦλον] Α τουηά-Ὀα}} ῬΗΟΘηΙ οἴη ν 6556] [ΟΣ που Πα ϊΖθ, ΤῊΣ 
ΘΥΔΙΩΠΔΥΪΔΠ5. [6]1 τιι5 ἴο αἰἸβι! Πρι 5} 1 ΠΌΤ γαυλὸς “Τ}1}1Κ- 041} ὈΥ {πῸ 
δοοθηῖ. ΟἱἉἨ οουΐβε [Π6 ψοσά 15 γβα!]ν (Π6 5816. 850 ψγὲ 68]] ἃ ἤξανυ 
Ῥοαΐ “« ἐπ}. ἘπΕΙρΡΙ 65 15 ααϊοκ ἴο ἴακα ἃΡ ψ ἢ ἃ πὸνν 1άεα: ἢδ ψ1}] 
Ρε ο αἱ οὔςβ ἰο ἔσσῃ βΚΊΡΡΕΥ ΠΟΥ͂ : αἵ ν. 602 με ἰυγηβ ἰγεαβιγα- Ππἴου. 

όὄοο. ἴσασι. Δ. δέ τοι] ϑοπια οογγεοίΐοη βῃοι] θῈ τηδῆβ [ῸΥ {δ 
τηείγθ. ΕἸΤΉΒΙΟΥ ρτόροϑβεβ ἔσασ᾽ ̓  ᾷδουσί γε τοι, τοτηδηκίησ {Παΐ γε ἴοσ δὲ 
15 τεαυϊγεα Ὀν 1ῃη6 βεῆβθ. [10 οϑυίδί η]Υ ἱπηρτοναβ 1ἴ, [Π6 σοϊηθἰπαίίοη οἵ 
γε τοι ἴῃ ἃ σοῃῆιητηδίοσυ οἰδιβα Πκ6 [Π15 θεὶηρ σΟΠΊΠΊΟΗ. 

όοᾳ4ᾳ. ὑγιεία] (εμεσα!]ν ὑγίεια. Μείπεϊκα ἀοαθίς τυ ΠμοίΠο συ (Π6 ἃ σδη 
Ῥ6 ἸΙοῃσ: ΠῈ οπηῖίβ ἴῃ ν. 731 εὐδαιμονίαν αἰϊεῦ πλουθυγιείαν, ἴο τεΙηονα 
[Π6 βαπιῈ αἰ που] {Πετθ. Ἠδφῖα μῈ ψου]ά τεδα ὑγιείας μεγάλης : ΟΥ̓́, ἃ5 
ἢ Ρυϊηΐβ5 ἴῃ μἰβ ἰεχί, ὑγίεὐ αὖ. Μείπεκε αἱίεγβ δώσουσ᾽ ἰηῖο δώσομεν ἴῃ 
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(ῃἷ5 11π6. ΤῊΪΐβ 566 ΠΊ5 ὈΠΠΘΟΟββαΙΥ, 8ΔΠ4 ΔΊ  γασυ. ὙΠῈ ΨΠΟ]6 ἀϊα]ορστια 
5 Ῥειίεσ ἀἰνιἀεα Ῥεῦνθοη [η6 ΟΠ δηά Ρ. παῃ Ὀθίνεεη ΕΡΟΡΒ5 δπὰ 
Ρ., Ῥαΐ {Πετὰ 15 ποιϊῃϊησ ἰο οἤεηά ἴῃ {Π6 1586 οἵ [8 {Π|γὰ ρϑύβοῃ ὈΥ͂ ἴῃ8 
Ῥἰγάϑ᾽ ΞΒρΡοΚεβῃηδῃ.: 

όοϑ. παρὰ τοῦ] παρ᾽ ὅτου ῬεΙκκοτ, Μείΐπεϊςζα : Ῥευῆαρθ πεεάϊ]εβθῖγυ. 
ΟΥ̓ Ῥεῖονῦ ν. 1234. ΘΙ ποίοισιν ἰ5 ΑἸεΓεα ἴο οἵοισιν Ὀγ [Π6 Ξατηδ οὐἹϊς. 
ΤΠΕ6 σἤμαησα ποῖα νου] μὲ ἴο [π6 υϑι.ι8] δος ἴοστη οἱ τερβαίϊησ ἃ 
αααβίϊοῃ. 

όο9. πέντ᾽ ἀ. γ.] ἐννέα μὲν ξώει γενεὰς λακέρυζα κορώνη ἀνδρῶν ἡβών- 
των 58γ5 Πεβὶοα. Αὐβίορῃδμῃββ, ἴο δι ἢἷβ τηδίσα, ἴα κ65 ἃ Ἰουνεὺ εβίϊτηδΐθ 
οὗ οτονν 1116. 1 {πε 300 γε δὺβ 16 ἴο "6 ἃ ροβίζϊνε σαῖῃ (ἔτι προσθήσουσι) 
ΟΥ̓ΕΓ {Π6 ρτεβεηΐ ἀσα οἵ πηδη, ἰΐ [Ὁ] ονν5 {Παΐ τηδη᾽ 5 γενεὰ ̓ 300 -Ξ καὶ ΧΊΩΔΠ᾽ 5 
γενεά: ΠΕΠοΘα (ῃ6 γενεὰ σομλε5. ουΐ 85 βενεηίγτ-ῆνε γεαῖβ πεῖθ. ΤῊΪ5 
το] ὈΪῪ ἀρύθαβ νν] ἢ {Π6 “ΓὨγοαβοοῦα πᾶ ἰεπ᾽ οἵ (Π6 Ῥβα]πηϊβί, ἃ5 [Π6 
Δ]]οίίεα ἂσε οἵ οὁπε νψῇο ᾿ϊνεβ ουΐ ἃ {π]] 116. Ῥευηαρ5 Ηδβιοα τηθαηΐ ἢϊ5 
γενεὰ ἴο Ὀ6 {ΠἰγΥ γεαῖβ ΟΥ̓ ΞΟ, ἃ σΟΙΏΠΊΟΙ ΤΕΟΪΟΠΙησ Οὗ ἃ σεπουύδίοῃ 
((ῆτϑα ἴο {Π6 σβεηΐαγν) ; δηα {ΠῈπ ΠῈ δηα οὐχ ροεΐ ΨΜ1}} αἰΐζεσ 411 Ὀ6 αἱ ομε 
ΔΌουί {Π6 ογονν᾿ 5 ἃρϑ. 

ότο. αἰβοῖ, ὡς] ΤῊΘ σοσ]! το οὗὁἨ νοννοῖὶς ποτα 15 ἀουθίι]. ϑόσηα ραΐ 
αἰβοῖ “εχίτα τηρίσαμη,᾽ τἀάϊησ δή. ΒγαποΙς Ρτοροβεα βαβαὶ, ὡς 51Ππ66 
δΔατηϊγαίίοη, 6 5αΥ8, 15 νναηίεά, ποί αἰβσιιδί, ΤΉ ΊΟἢ αἰβοῖ Ἔχργεβθαεθ. ἊΑΔ5 
411 Μ59. ἄρύεξε ἴῃ αἰβοῖ νγεὲ πιιβί σγείδϊη 11. ὙΠῈ αἰβριϑβί 15 δ {π6 ἴτη- 
ῬοΟΐθΠΟΥ οὐ 1ηΐεσὶουϊυ οἵ Ζειιβ, οὐὁ δὲ [Πε [Ὁ]]Κ οἵ πιογία]β ἴῃ τενθσεποῖησ 
πη. “ΒΑ! Ζειβ ἰ5 ψγουίῃ ποίησ: ἴΠ6 ὈΙΓάΝ Δ΄ΥΘ Ἔν οΥῦ 50 το ῇ Ὀαίίου 
ΘΓ {64 το τοῖσῃ ΟΥΕΥ τι5.᾽ Βαΐ αἰβοῖ 15 ποΐ αἰνναυϑβ οἵ ἀϊβσιί: οἵ. Ζαε. 
τούύδ, αἰβοῖ βοῖ. ΤᾺ. τί γελᾷς; ἸἹ ἥσθην χαροποῖσι πιθήκοις. 

61τ2---ἀ26.1 Δ οΥΞ Πρ 11 6 5" ρ]1Π64 δηᾷ 1655 εχρθηβῖνα. 
διό. σεμνοῖς] Ἐνεη {πε τηοβὲ ἀϊσηιῆεα δηα ἡνουβῃϊρία] Ὀἰγά5 γν11] Ὀ68 

οοπίοηί ψ] ἢ δῇ Οτνα ἔγχεα [ΟΥ̓ ἰειηρ]6. 
το. ΑμμωνἼ ὙΤῇο ἰθηιρῖς ἀπά οὔδοῖθ οὗ Απημλοῃ, ἰάθη ῃ θα ὈΥ {πε 

ατεεῖκ5 ἢ Ζεαβ. 1 ννὰβ ἴῃ [10 γα. 

6:2. κριθὰς, πυροὺς] (, ἀῇονε ν. 565---ὅ. 

623. ἀνατείνοντες) “(Δ 61ο Ξιιρίηαϑ 5ἱ {]6υ]5 τηαητ5.᾽ ΗΟΥ, 
6:24. ταῦθ᾽...ἔσται] “1Πε56 Ὀ]εββίηρβ (ἀγαθὰ) να 51.411} πανβ οἡ ἰῃγονν- 

ἴῃ {Ππετὴ ἃ {1116 νη θαι, 
6:6. φ. ἐξ ἐχθίστου μ. “οπαηρεά ἔτοτη ψοῖβὶ ἴοα ἰο Ῥεβὲ [οπᾶ. 

Βυΐ πρεσβυτῶν ἀερεπάς οη φίλτατε: “Ο ἀδξαγεβί οἵ οἱ τῆθη, μανίηρ 
ἙΠαηρεά ἴο {Παΐ ἴτοτη Ῥεΐπρ' νγουβί ἴοα.ὄ 

6:9. ἐπηπείλησα] Τοΐη {Π656 νεγῸ5 νυ ἱ ἢ θεοὺς μὴ τρίψειν, “1 ἄδποιποα 
δῃᾶ σεαῦ (Παΐ, 1{..., [ῃ6 ροαβ 5141} ποῖ μδῃα]6 ταῦ βοβρίγα Ἰοηρ. 

ό3ο. παρ᾽ ἐμὲ] θέσθαι ὅπλα παρά τινα 5 {πε τη] ]Ἰατγ ΡΉγαβο ; ΒΟ Ν 

ἷ5. ἤθύς 5]ΠΡΉ ΠΥ τηοάϊδεα, (Ι, Τὰς. 11. 2, ἀνεῖπεν ὁ κήρυξ, εἴ τις βού- 

λεται ξυμμαχεῖν, τίθεσθαι παρ᾽ αὐτοὺς τὰ ὅπλα. ἼΠ6 ΡΠΓΙΑΒΘΟΪΟΡΎ δικαίους 
ἀδόλους γηΔΥ Ὀδ 1Πυ5ἰγαιςα ἴτοπὶ ἰγεαίεβ 'ῃ ὙΤπας. Ν. 18, 23, 47: 

637. ἐπὶ σοὶ... ἀν.] ΟἿ. Απερῃο 130, 4, ἅπαντα τὰ ἐν ἀδήλῳ ἔτι ὄντα 
ἐπὶ τῇ τύχῃ ἀνάκειται: απὰ Ἐπτ:. δαεεά. 934, σὺ κόσμει" σοὶ γὰρ ἀνακεί- 
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μεσθα δή; ἴδ Ξοῆβ Ῥοΐηρ πυιοΐ. {Π6 βαηο: ἦν ὙΟΙῸΥ Θνουν Πϊηρ ἴο, 
ἀοροπᾷ ἀροῃ, νοι. ΟἿ, αθονς, ν. 546. Μοίμοϊος γθοοῖνοβ δὴ αἰϊθγαίίοι 
ἑνὶ ἴοτ ἐπὶ, ἔγτότλ ΕΠ ΛΑ ΚΟΥ, 

638---6γ 5.1 ΕΡοΡ5 ἰηνίίος Ῥο ἢ (π6 αἀνοηίιγουβ ᾿ηἴο 1115 ποδί  νΠΟΥα 
ἃ5 ἃ ΡΥ] Πα ΥΎῪ ἴο δοῖῖνο ννουὶς {ΠΟῪ αὐτὸ ἴο πᾶν ἃ σοοά πηρᾺ] : {Π6 Πρ] - 
ἰῃραϊο Ὠηθαηνν 116 οὶηρ Ἰοῖς το Π6ΙρΡ τ ΟΠ οτιιβ, 

630. μελλονικιᾶν] “ἴο ἄεϊαν ἀπα ροβίροῃ {πὸ ΝΊοἰαβ.᾽ ΝΊοϊαβ νγὰβ 
αἴννανβ {ἰπλϊὰ πα σαυτίουβ, αα ΔΙμοηΐδη (ἰνγιείαίογ. ἈΝΊΘη ἢ ἀἰδϑυδάςρα 
τῃ6. Διμποηΐαης τοηὶ {Π6 ϑ᾽ο  Παη ἐχρϑάϊτίοη (Ἴππος. ν. 20---24), ἢ6 νγὰβ 
ταὰπηϊοα ἢ τΠἷβ : παρελθών τις οὐκ ἔφη τὸν Νικίαν χρῆναι προφασίζεσθαι 
οὐδὲ μέλλειν. Απᾶ {15 Ρίαν ννὰβ θαι ιοα ἴῃ Β.6. 414, ἀπχηρ [Π6 
βθοοηαᾶ σαμηραῖϊσῃ ἴῃ 51ΟῚγ, ἤθη ΝΊοϊαβ᾽ οοπάποϊς ννουἹὰ Ὀ6 ΠΈΒΏΪΥ τα- 
τ ΘΠ οΥΘα, 

᾽ 642. κάρφη] “οἾ]05, ὕνὶσϑ τ᾿ ΒΊΑ] Υ (Πα φρύγανα. 

644. τῳδεδὶ] Οἵ, αρονα ν. 17, τηνδεδὶ, Δη4 [Π6 ᾿Ἰηβίδῃσα σίνθη ἴπ ποία 
1πογο. Τϊηδουί 5 ἰοχί σῖνοϑ (ἢ νογὰ ἴο ΕΡορ5 νυ ἃ ποίβ οἵ ἰηΐεγγο- 
σαϊίοη : ποῖ 50 νν6]], ἴοσ τῳδεδὲ οδἢ Παγα]Υ πλθαῃ “ΑΠα νηΐ 15 ΠΪ5 πᾶ πη6 ἢ 

645. Κριῶθεν] ΟΥβ νὰ ἃ ἄξῃηιε οἵ Αἰἰίοα : δηοίμοσ τεδάϊησ 
15. Θριῆθεν. 

χαίρετονἹ] ΑφῬο]ϊθ ννεϊσοσηθ, οἡ ᾿θαγίησ {Π6]Γ ΠΔΠΊ6Β : δηβυγεγεά 
σΟυΓ ΟΊ ΒΥ Ὀν δεχόμεσθα. 

648. τὸ δεῖνα] (ΙΓ. 25. 524, ας. 268, 7γ5. 921. τὸ δεῖνα 15 υιξοά 
ὈΥ δῆγοηθ βυἀάθη]ν τεοο]]δοίϊίησ βουηθί ϊησ, ννῆο οαηποίῖ δὲ ομοα ἢπά 
ΜΌΓας [οΥ ἰΐ, θαΐ Ἔχρ]αῖηβ ΠῚ τηθδηϊηρσ ἴῃ [Π6 [Ο]]ονησ οασβα, ὍΠ6 
ποίβ οὐ Γἴ52. 524 5ῆδννβ [Πϊ5 ΤῸΥ 411 [ῃ6 ραββασεϑ γείεσγθα ἴο ; δῃηά ἤεσα ἴἴ 
ἷ5 580. Ῥεϊβιῃείδογιιβ βαγβ "Βαΐ βίορ ! {Ππεγθ᾽ 5. {Π15---Π 6 γ6, ΘαΞΥ ἃ Ὀϊξ δῃά 
Ῥδοὶς νγαΐθσ ψ}1}} γο. (ὐοπΊ6, ἰδεῖ τηθ 566: [61] 5, εἴο.᾽ 

όὅξτ. Αἰσώπου] ΑΘΞ5ορ᾽5 δι ΠΟΥ͂ 15 β᾽ ΠῚ 1] αΥ]Ὺ ἀρ Θα] θᾶ ἴο ἴῃ Ζας. 120. 
ΤῊδ Ξομο]αβί βαγβ {Π6 4 0]6 νγὰβ ὈγῪ Ασομ] οοῆυβ8. Πα (40]6 {Πδΐ βίδηαϑ 
διβὲ ἴῃ οὐ Αδβορ ρῖνεϑβ {Π6 ἴοχ ἴῃ ἴΠ6 ἐπα δ5 σοοά τηβαβιῦτα 85 (Π6 689]6. 
Ἡονγενεῖ, αἱ πτϑί ἢ6 μά Ἀπ ἃ ΒΟΥσΎ Ρδυίπαυβῃρ οὗ 1. 

652. τὴν ἀλώπεχ᾽, ὧς] Α τηϊχοα οοηδίγαοίίοη, ἴοπὶ τὴν ἀλώπεκα κοι- 
νωνῆσαι ἀἃ ὡς ἡ ἀλώπηξ ἐκοινώνησεν. ῬεΙον «αἱ ν. 1260 δεινὸν τὸν 
κήρυκα εἰ μηδέποτε νοστήσει 15 ἴῃ6 Ξαη6. ΝΥ ΙΠ δη δοίϊνε νεγρ (ῃ6 ατεεῖκ 
Ἰάϊομ 15 Τα ΠΥ ἴο β8Ὺ λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ζῶμεν, [ῃΠΔῃ λέγουσιν ὡς ἡμεῖς 
ζῶμεν, ἃ5 ΕἘἸΠΊΒΙΕΥ ποίίσθα οἡ Ευγ. 7224. 452. Ἡδποθ 1 [μ6 Ραβϑῖνα 
λεγόμενον ἴῃς 54Π16 ἔογπὶ οὗ ρῇγαβε 15 ποΐ ππηαίαζαὶ. 

656. οὕτω] “Οπ {Πε56 οοῃάϊ!οηϑβ.᾽ 

'ΞΞιανθία] ΤΏ ΕΞ6 ἔννο 5Ιανθβ πᾶνε ποΐ Ὀθθη τηθηίοηϑά Ὀαοίοσα : θεῖον αἱ 
Υ. 1311 ΟἿΘ 5 οδ]]εαὰ Μανῆς. Βοίῃ Χαδηίηϊας δηὰ Μϑδηθβ δὺύα σοιητηοι 
5Ιανεβ᾽ ΠδΙη65. 

ὅξο. ἀρίστισον] ΤῊΘ ἰγδηβιεἶϊνα σουγεβροηαϊησ ἴο ἱπέγαηβ, ἀριστᾶν. 
Αὐἱβί. μδ5 1 αβοὸ ἴῃ 9 7. 538, ἀριστίζων ὑμᾶς ἀπέπεμπεν. 

ἀηδόνα] ΠΕ Ξατὴβ ἤΠαίθ- ΡΙ ΕΓ 85 δ ν. 293. 516 15 ἀρρδγθηίγ ἴο Ρ]ΑΥ͂ 
8. Ῥγεὶαάθ ἴο ἴΠ6 Ῥδγαθαβῖβ, ΟΥ̓ ΔΟσοΙΡΔΗΥ ἰΐ ἴῃ 5016 ΨΨΑΥ : οὗ, ν. 684. 

6ύο. παίσωμεν] ἘἙτοπὶ παίζειν, 
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ὅτ. ὦ τοῦτο μέντοι] “Ο γε5! ἄο ᾿πᾶθδεά ΟὈΙ͂σα {Πεπὶ ἴῃ [ἢ15.᾿ 
667. ὦ Ζεῦ π.] ΤΊιε πὶριηραϊς, ἴο πᾶσα τόση {Π6 ἀ 6] ρ [1] ἡνοΠΩ͂ΘΥ 

οὗ Ῥεϊξιπείδοσιβ, παδ πᾶνε Ὀθθὴ Ὀβάβοϊοα θανοπά ννπαΐ {Π6 ΒΟΌΘΥ ΠἰνοΥῪ 
οἵ [ῃ6 ὈΙΓα νγουἹα ννασγαηῖ. Τῆς δριιῃεῖβ5 ϑαϊζ [ῃ6. ψοιηδῃ σαῖμευ [Πδῃ 
1η6 ὈΙΓά, Εβρβοΐδ!]ν λευκόν. 

67ο. χ. ὥσπερ π.] (ΓΙ Ησοπι. 7. β. 872, χρυσὸν ἔχων πολεμόνδ᾽ ἴεν, 
ἠῦΐτε κούρη. 80 αἶβο Ευυὶρι 65 (2 2}εε. 150) αηα ΓΙ Υοορἤτοη ἴῃ ἃ [ταρτηβηΐ 
τι56 χρυσοφόρος ἃ5 Δι ΕΡΙ[Πεΐ οἵ παρθένος. 

672. ὑὙ. ὀβελίσκοιν] ἩεΥ ἀουὈ]6-5ρι τς Ῥθαῖς ννου]Ἱά τηαῖτο {ΠῸ βαϊαΐα 
ἀδηρεγοιβ; {ΠΟυθίοσα ΠΟΥ 5161] (2. 6. Τη85}ς.) τηιιδὲ θ6 ρεεϊθα οἱ ἢγϑί. 

75. ἴωμεν] ΕΡΟΡΒ 15 οὗ ἃ στανβ ἰθιηρϑζαιηεηΐ δηα [Π]1η1κ5 [Π15 {γἹΠτησ 
ουΐ οἵ ρΡΙαςα. 

τὐχἀγαθῇ] τύχῃ ἀγαθῇ “τ σοοά ἸποἸκ, ἀπά Ἰποῖς σὸ ἢ π5}᾿ 
676. ξονθὴ] (. αῦονε ν. 214. 

678. ξύννομε] ΑΡονε αἱ ν. ζορ Ερορβ 98115 οὴ {π6 πὶρῃίίηρσαϊα ἢ 
{Π6 βαῖὴθ νοι. δῖα νι ὕμνων οὴθ νοι] ΡῈ πο] ]η6α το σοημηθροῖ 
ξύννομος ΥἹΓΠ [6 τητιϑῖοαὶ βθηβε οἱ νόμος, “Ἰοιηϊηρ 1 ἴῃ βίσγαϊῃ οἱ ΤΥ 
50ηρβ.᾽ Ῥεῖπαρβ, Πουνενευ, 11 15 ΠΊΘΥΕΙῪ “Ραγίπευ. 

682. κρέκουσ᾽ αὐλὸν] ῬΙΟΡΕΙΥ κρέκειν 15 οἵ [Π6 βοιπάᾶ οἵὗἉ βἰγηρθα 
Ἰηβιγαμηθηΐβ; Ὀὰΐς 5 αἰθὸ ἀρριιεα ἴο οἴμεὺ πιβῖο. 86 ἤαΐθ νγὰβ ἃ 
ΠΟΠΊΠΊΟΠ ΔΟσΟΙΠρΡαηἰπηθηΐ ἰο ἀπαραθϑίβΌυ Ηδποβ {Π6 ΠΙΡΉ ΓΙ Π σα] ς᾽ 5. Παπίε- 
1Π|κ6 ἴοπθϑ5 ἀγα οδ]]βα ἴου. 

685---8οο.} [π [ῃ6 ἢγβὲ ρατί ([Π6 αἀπαραδϑίβ απᾶ (ῃ6 μακρὸν) οὗ [ῃϊ5 
Ῥαγααϑὶβ [ηΠ6 ΟΠοσαβ οἷνε ἃ βδοτί οἵ ρῇῃ]όβορῆϊς {πθουυ οἱ ογϑαίίοῃ, 
ῬΑΓΠΥ Ῥοιζονναα πὸ ἀοιθί ἔτοπι σθαὶ ῬΠ]]Οβορΐϊο βυβϑίθημηβ. ΒΥ ἴΐ {Π6 
τ 5. ἀγα τηδα ουΐ ἴο Ὀ6 {Π6 δαυ!οδὲ θθιηρθ δηα δης {164 ἴο ργθοθάθηορθ. 
ΤΠΕΥ ἴα [ῃ6 σγθαῖ Ὀεπείδοίουβ οἵ τηδηπα : {ΠΕῪῚ βθί{186 {Π86 56Ά 5018: 
σῖνε οὔῇθῆβ. 115 αἰνιηιυ οἱ {Πεῖγθ 5Βῃου!α 6 σγϑοορῃϊζεά, αηᾶ {Π6ὴ 
ἢ θδ] ἢ δηα ννεδ! ἢ Μ}111 γείασῃ ἴὸ {Π6 νου]. Α ᾿γτῖς βίτορῃβ (ν, 737 
- 751), Ῥγό δ ]Υ ἴῃ ᾿πηϊαίίοη οἵ ῬΗγυπίοΠιι5, 15 [Ὁ] ονν αὶ Ὀγ {Π6 Θρ᾽σγμθιηα 
Ροϊπίϊησ ουἕξ [Π6 ἔτεα δῃηα δαϑὺ [16 οἵ Ὀϊγάβ. ὙΠθη {Π6 δηςἸβίγορῃα ἴῃ 
1ῃς6 58η16 βίυ]α (ν. γ60--- 784) 15 δισοεθαθα ὈΥ {Π6 δηίθρίγγμαιηα ἰο ἴπ6 
βδῖὴ6 εἴξοϊ δ5 {π6 δριτγτηθμηα, ϑῃθννηρ ΘβΡρθοα ΠΥ (Π6 Ὀ]αββίησϑ ΏΙΟΙ 
Ρ1γα-}Π6 οἤευς ἴο σοριιθϑ. 

ΤῊ εαυ]ν ρατί οἵ {πΠ1|5 Ῥαγαβαβὶβ ἢαβ Ῥθβὴ ἀθβεύνϑα]ν δατηϊγθά, ἘΎΘσα 
Πα5 {γδῃϑιαίβα τὲ Ῥεδια]}]Υ: 6 βαγ5 οἱ 1ἴἴ, “Ῥευῆαρβ πὸ ΡῬαββᾶσε ἴῃ 
Αὐβίορῃαπεβ. μᾶ5 Ῥθϑὴ οἰϊθπευ χαοίθα νυ] δα πμλϊγαίίοη. ΤῸ Ὀτίηρ {Π6 
τηοϑί Βα] της 5] 6 οῖβ. ψ Π1η {Π6 νεῦρα οἵ Οομηθάν, δηά ἴο {γαῖ οἵ {Π 6 πὴ 
ννἢ Πυμηουγ αηὰ ίαπου, σας {4]}1πηρ΄ το να] Υ οὐ ΟΠ πηρ {Π8 
ῬΙΪΠΟΙΡΙ 65 οἵ ροοᾶ [(ἀϑίθ, ββθπη5 ἃ [5]. νυν ῃ]ο ἢ ΠῸ Ροθῖ ὑνῇομη νγ8 ποῦν 
οὗ οουἹἱά Πανα δοσοιηρ  5η6α.᾿ ὙΠετα 15. ἃ Ῥθδας] την ἴῃ {Π6 
ἀοαθ]ς ἀπαρδρβίβ, απ ἃ ἤπηθ Ἡιηοιὶο ϑυνίηρ δηἃ ρυαηθαγ ἴῃ {ΠΕ 
του Ἰ δι] οη5 : ΜΜῃΪο ἢ, Πονγανεῖ, {Π6 ροαί ἰαϊςθα οαγα ἴο σγϑ]ϊονα ὑνἢ ἸΙρῊς 
ἰουοῆθ5 ἤθῖθ δηα ποτα: οἵ. ἴῃ ν. 6.2, Προδίκῳ κλάειν εἴπητε τὸ λοιπὸν, 
δηα (6 Πομλεὶν δηά βρογίϊνα 1]πβίγαίοηβ οἵ τΠ6 {ΠΘοΟΥΥ. 

685. ἀμαυρόβιοι κ.τ.λ.] Α νεῖν Ῥϑαμει] σομ Ἰ Παίοη οἵ ροείϊοαὶ 
ΕΧΡΥΙΘΒΒΙΟΩ5 ἴοΓ ἸηΔ} 5 [66 Ό]Θ 655, οτη ΠΠΟΠΊΘΥ δἀηα ΑΑΘβοθγ]ι5 οὨϊοῆγ, 
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ἀμαυρόβιοιϊ ἰς ποῖ [οι οἰβονίιοτο : Ῥ]αϊο᾽ς ἰπηασο οὐ πα] Πα ἂς ἄννο]]} "ηεν 
ἢ ἃ αἰπὶ σαν (αἱ {πὸ ῬορΊ πη Πρ' οἵ τῆς γι} Ῥοοῖς οἵ τῃς Δερμόἠίε) οαΥτὶοϑ 
ουξ ἴπ6 ἰάθα ΠΟΥ 5. οἵη περ φύλλων γενεὴ, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν (74, ὧ 
146) ἰξ. νν 6 }}] πον : αἶβο Πἰὶβ νεκύων ἀμενηνὰ κάρηνα. ΔΛΟΒΟΉν]ι5. ἴῃ 
Ῥρονα. Κρ εί, 540---580 ΒΡ] ας τ 0}: : τίς ἐφαμερίων ἀρῆηξις ; οὐδ᾽ ἐδέρχ- 
θης ὀλιγοδρανίαν ἄ ἄκικυν ἰσόνειρον ἃ τὸ φωτῶν ἀλαὸν γένος ἐμπεποδισμένον ; 
ὙΠθηοο ἰΐ ννὰβ ρτοροβοά ἴοὸ τοαᾶ ἤοῖς ἐφημέριοι τ᾽ ἀλαοὶ, ἀπ {Π|6 5οΠο]Ἰαϑι 
ΥΘΟΟρ  ἶΖο5 {Πἰὶβ ἃ5 ἃ νατίοιβ τοαάϊησ, Βαϊ (Π6 σοη]αποίίοη τε νου Ὀ8 
αὐ ]οιναγᾶ, Απηᾶ ταλαοὶ Ξε τλήμονες ἰ5 αυἱΐς παιδίαοίογν. ῬΙπά, ἤνζλ. ΝΠ. 
136, σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος, ἴ5. ῬΟΙΠ ΠΑ Ρ5 {Π6 δαυ]οδὶ ατροὶς 1] βιγαϊίοη οὗ 
σκιοειδέα οἵ τη 0 “ννα Ποῖ ἴῃ ἃ ναΐϊη 5ῃαάον,.᾽ἢ 

688. πρόσσχετε] ἘῸΓ {1158 [ΟΥ̓ ἃ5 Ργθίθγα Ὁ]6 ἴο πρόσχετε οἵ, Λίμό. 
578» ἘΦ. 503. 

όϑοΗ. ἀγήρῳ!] Τῆς ἰἴ5 αραΐη δὴ Ἡοπηοτῖς θρὶπεὶ οὗ (Π6 σοᾶβ : ἃ8 
ἷβ αἱὲν ἐόντες, αηὰ ἄφθιτα μηδ. σῇ, . ὦ. 88, Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς. 

φρο. μετεώρων] Ηρ 5] οοῖβ 50 ἢ} ἃ5 {πΠ6 μετεωροσοφισταὶ (Λῖμύ. 
460) ἄφθαϊτ νυ, οὐ ννῃποηλ Ῥγοάϊοιβ νὰ οὔθ, νγῃοπι ἴπ6 ΟἸοια σΠουιβ 
γταηὶς ἢ Θοογαΐθς. ὙΠῸ ἱγάς Πᾶνα ἃ Ὀείζεγ Πθοσοηγ. Βειίεσ ἰδυρηΐ 
ὈΥ 16} ΠηΔἸκ᾿ Πα τηδὺ αἰδοατὰ Ῥγοά!οι5. 

693. Χάος] ὙΠμεῖα ἰ5 ἃ βοΐ οὔ ΠΠκεηθϑ5 ἰο Η εβῖοα᾿β 7 “εδοφοϑν 1. 
ττ6 εἴς., δηα πο ἀοιυϊέ ἴο οἴμθιβ ; Ὀπΐ 411 15. Τα ποῖα} }ν πηοάϊποα 50. ἃ5 
ἴο παῖ [Π6 Ὀἱγάς (Π6 οἱάθςὶ οἵ ογβαίΐοῃ. ὍΤῆηδ βοῃο]αβδί ΊΒΕῚῪ βαγϑ 
ταῦτα οὐκ ἀνάγκη ἀπευθύνειν πρός τὰ ᾿Ησιόδου ἢ πρός τινα ἄλλου τινὸς 
γενεαλόγου. 

94. γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ] 2.5. οὐ γῆ οὐδ᾽ ἀὴρ ἦν. 

ὅρπ. ὑπ. ᾧὸν Α Ρῆταβε υβϑᾶ ὈΥ Αὐὶβί. ἴῃ 2.7. 237. πρωτόγονον 
ὠὸν 15 βαϊά ἴο Πᾶνα Ὀξδθὴ ἴῃ {ῃῆ6 ΟΥΡΗΪς βϑυβίθηη. ἹΠθοσῖθβ οὗ ἀε- 
γε]ορπηθηΐ δἰπιοϑὲ Παυν]ηἸδῃ ἀγ6 {Ππ5 οἱ γεβρβοία Ὁ] δης ιν. 

ὅρό. [Ἔρω:] Α νεῖν Ρῥγείυ ρὶοΐασα οὗ τη ῆομη βίο ο8]]5 
κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι. ἨΠ|5 νηρθ ἃ΄ξ 8]]-τηρογίδηϊ, 85 1Π 6 
Ὀϊγάβ αῖαὲ ἴο οοπὴα ἤοσὰ ἢ. ΔΙ (Π656 Πα 15 ἴῃ ἢἰ5 ἢϊρῃς {κὸ τμῈ 
βυν εἀαντησ νυ]πηα- σιβίβ. 

ὅοϑ8. πτερόεντι] Μεϊπεῖςε δἄορίβ οτη Ἡ ουηΔηη οὗτος χάε: ἠερόεντι, 
ἃ ῬΙΔ51016 σοπ]εοίαγο, “τη Ἰβίν ᾿ βαϊίησ οἤδοβ Ὀεϊίου [Πδη " ψησεα. Απά 
1η6 ὈΪγάς οδῃ σεῖ {ΠΕ ῚΓ νυηρθ οὶ [ονα, 85 {ΠΕΥ δῖα βαϊὰ ἴἰο Ὧο ἴῃ 
ν. 704. 

7οο. ξυνέμιξεν)] ϑΘυρροξθά ἴο δΔ|1π4ς6 ἴο Απαχασογαϑ᾽ ἔθου 65. 

Ἴο4. πολλοῖς δ. “15 Ρ]αΐῃ ὈΥ ΠΠΔΩΥ ΡῥΙοοΐβ :᾿ ἀδίϊνε οἵ σϑαβοῃ, 
ΠΟΥΤ βροπάϊησ ἴο {Π6 Γ,Αἰη Δ Ὀ]αίῖνα. 

ἐρῶσι σύνεσμεν) ῆε ΠΕΙΡ Ἰονεῖβ : βῆδτθ {ΠῚ βεοζείβ. Απᾶ Ὀϊχάς 
ΜΈΓΕ ἃ σΟΙΏΠΊΟΩ Ιου β᾽ Ῥγαβεηΐ, νγα 876 ἰο]ά, 

710. γέρανο5] ΤῊδ ποίξυ Πίσης οὗ οταπεβ Πότ {ΠῸ ̓ ὙΥΙΠΕΓΥ γ δίΠ ΕΣ 
οὗ 1ῃ6 πουίῃ ἷβ νγῈ }]}] ἀσβογι θεά ἴῃ ἨοτΊΕΓ 7 7: 8» ἠῦτε πὲρ κλαγγὴ 
γεράνων γένετ᾽ οὐρανόθι πρὸ, οἵτ᾽ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον 
ὄμβρον, κλαγγῇ ταίγε πέτονται ἐπ᾽ ᾿Ωκεανοῖο ῥοάων, τι εγα [Π6 5. ῃο]αβέ 
ἘΧΡΙ Αἰηβ {Παΐ (Π6 ογαηθϑ᾽ ἢϊσῃΐ ἰ5 ποτα ΤΉτγαςα δηᾶ ἴο ἶργαὰ. Ηεϑὶοά 
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[6}15 [ῆ6 [ἈΥΠΊοσ ἴο 6 ννασηθα Ὀγ {Π6 ογαπδβ οὗ [Π6 σουτηϊησ ἡ] ηΐου δηᾷ οἵ 
Βονησ ἴπη6. Οὗ. οὐ 2δίεςΣ 4420.0. Απά ἢδ [16]]5 [Π6 βϑῖοσ (δὲ ν. 620) 
πηδάλιον δ᾽ εὐεργὲς ὑπὲρ καπνοῦ κρεμάσασθαι. Τῆς τα εγ οὗ δποϊθηξ 
5105 γγαβ 5 ρρεα δηα βξἰογεα αὐνδὺ 1 ἴΠ6 νυν] ηίου, 

712. Ὀρέστῃ] Α Τυγρίηῃ ΟΥ ΘΠΕρΡΡατια οἵ {πΠ6 αν, πιεηςοηθᾶ ἴῃ 
“εἄ. τι66, πὰ Ρεῖονν ν. 1401. 

ἵνα μὴ ῥιγῶν ἀποδύῃ] “ἴο Καερ {Π6 τοσιιθ ναύτη νυν ἢ ]6 βισρρίησ Ποπϑβὲ 
[ο]}κ.᾿ ὙΠοῖδ 15 ἃ σομλϊοα] Πα πλουΓ ἴῃ {Π15 Ππχῖαροβιτοη οὗ ῥιίγων ἀποδύῃ, 
115. οἰ γιησ [η6 βουζοννβ οἵ ἃ βῃϊνογίιησ ἰοοίραά. Καεπηρᾶν δὌχρ]αϊηθ 
“ἴΠαὶ 6. Π]ΔΥ ποίΐ, ϑβῃϊνεγίπρ ψἱ1ὰ (Ο]4, 5.Π1Ρ ΟΠΕΥ ῬΘΟΡΙΘ,᾽ “16ϑὲ 
ἢδ βῃϊνευ πὰ ἴακβε ἴο ἊἰἸβιηδηί]ηρ.᾽, Βαϊ [Π6 Ῥγθβθηΐ ραγίοιρὶα ῥιγῶν 
566 Πὴ5 Ὀδίξευ ἴο δ [Π6 {Υδηϑιαίοη σίνεη. Απᾶ ἴῃ ατξεῖς, θη ἃ 
ῬδυίΟΙΡΙῈ ἀηα νεῦρ δ΄8 {ππ5 ραΐ τοσθίπϑῦ ἴῃ ΟΠ οἰδιιϑ8β, [Π8 δ ραϑβὶβ 
15 ἃ5 οἰΐβῃ ἃ5 ποΐ οἡ [Π6 Ῥδυίοιρ]θ. 

713. ἰκτῖνος) ἽΠΘη σοτηθ5 {Π6 Ἰεῖα ἴο ΠαυΙΠσΟΥ ΒΡ σ᾽ 5ῃςαγησ- 
{ἰπ|δ. ΤΠ ΕΘ ὑγΕΥῈ ἵνγο βῃβαγιησθ ἴἢ αγεθοε 8πα 5101}, ἴῃ. βρτίηρσ δηά 
ἴῃ δι. 

715. λῃδάριον] “ἃ ἸΙρίηξ 5 ΠΟΥ ἀγοββ.᾽ λῆδος Οσουγϑ ἴῃ ΑἸοτηδη. 

γι. ἐλθόντες... οὕτω] “ αἰίεῦ σοπβα!ησ {Π6 ὈΪΓά5 γοῦ {Πεη, δ πα ποῖ 
Ῥεΐογβ, ργοοβθα ἴο δοίίοῃ :᾿ ἃ σοπΊ ΟΠ τι58 οἵ οὕτω νν] ἢ ΔΓ. ραγίϊο, 

718. ἀνδρό2] Βγχποῖς Ῥτοροβεά ἄνδρες, ποῖ δὴ Ππηρτονθιηθηΐῖ: 
Μεϊμοῖκα γεαά 5 ἄλλος, 

719. ὄρνιν] ΑἸ] ῥτορῇοίϊο ἰοϊςθηβ5 αὐ οδ]Ἱδά {ππ5: νυν μθίμου ποτα 
5ΟΙΠΑ ΟΥ̓ 5ἰρῃξ. [Ιη 1ιαἴϊη αυΐρ ἀηα αὐ αὺα 5:τ 1] ]Ὺ 566, 

720. φήμη] “ἃ 5αγίησ᾽ ἰδίκθη δ5 δῃ οἵηβῃ. 

πταρμόν τ᾽ ὄ. κι] Χεη. ““παὖ. 111. 2, 9, τοῦτο λέγοντος αὐτοῦ πτάρ- 
νυταί τις καὶ Ξενοφῶν εἶπε, Δοκεῖ μοι, ὦ ἀνδρες, ἐπεὶ περὶ σωτηρίας 
ἡμων λεγόντων οἰωνὸς τοῦ Διὸς τοῦ Σωτῆρος ἐφάνη, εὔξασθαι κ.τ.λ. 

721. ξύμβολον͵]ῇ!͵ Απ οπιδη ἴαϊκθη ἴγοπὶ Πδί πηθοίβ οη6. 650}. 
Ἤγογι. Τρίγιεί. 487, ἐνοδίους τε συμβόλους. ἘΦδ Πᾶς ἴΠ6 πϑιίου ἰουη ἴῃ 
Α9. 144, ξύμβολα. Ἡδοταος ἀββουῖθεβ βοῇ 1η ἢΪδ οὐδ (11. 27) πρὶ ο5 
Ραᾶτγὰς τοὶ θης15 οσῆθη ἀποαΐ, εἴο. 

φωνὴν] Α ἀϊδεϊποιίοῃ 15 ἄγαννῃ Ῥαίννθθη {Π|5 ἀηα φήμη, [Ππ6 ἸαίίοΥ 
Ρεΐηρ “αἰνίηα νοχ,᾿ φωνὴ “ Πυαμηαπα. ἽΤΠΪ5 βθθὴ5 ἀουθεπ] ποτα. Ῥοὺ- 
Παρβ5 φωνὴ 5 Τῆοτα φθηθγαὶ οἵ ἃ “βοιηά,᾽ φήμη οἵ ἃ ἀεβηϊίε βαγίηρ 
ΔΡΡΙΙΘαθ]Ὲ ἰο ἰῃ6 οἰγουπηβίδηοθβ : δὴ ἰηβίαποα οἵ ψνῃϊοῦ νου] Ῥ6: 
Ῥαυ]]5᾽ ἀαυρη ει 5 “ Ῥεῖβα ρευ,᾽ Ῥεῖβα (ὦ ῥεῖ ἄορ) 15 ἀθαά," ψμ]οἢ 
ΠΟΥ [Ἀ[ΠῸῚ ἴοοῖὶς 5 δῇ οἤηξῃ οἱ νἱοίΐουυ οὐϑῦ Κίηρ Ῥεῖβθββ, ΤΠ6 βίουυ 
15 ἰο]α ἴῃ (Ἰο. ὧς “έν. 1. 46. 

θεράποντ͵ ὍΠα 5ογναηΐ, ἃ. αἶδο [Π6 ἀοηΐζον, νγου]Ἱὰ 6 ξύμβολα ἴῃ 
ΒΟΙῚ6 νγαὰγ. Τῇῆδ 5οῃοϊ]ϊαβί βαγ5 {Παΐ 1 νγὰβ τιϑιια] ἴο οα}} οθγίαϊη βθυνδηῖβ 
καλοιωνίστους “ οἵ φροοά οἵηθη.᾽ Απᾶ οὗ [Π6 ἀοη]του μ6 σίνεβ ἃ 5ἴουυ, 
μον {παΐ οπς Ῥείηρ δϑςεα δροιΐ [Π6 τϑοονοῖν οἱ ἃ 5ϊοὶς τῆαῃ, πϑαγὰ 
ΘΟΙῚΘ ΟἿ6 βαυϊηρ “566 ΠΟ [ἢ6 ἀοΗΙΚΟΥ Πᾶ5 ροΐ Πρ ἀραΐη,᾽ ὡς ὄνος ὧν 
ἀνέστη, ΜΜὨϊοῃ ἢ6 Πρατά δηάᾶ ἰμιογργειεα αἂ5 ὡς ὁ νοσών ἀνέστη, απτὶ 
ἰηΐουγθα (Παΐ (Π6 5ϊοῖς τῆδῃ νοι! ἀο 80. ἼΠΘΙΘ Τὰν Ὀδ τΤροίθγθηοο ἴῸ 
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ΞΟΠ δίουυ ; Ὀὰΐ ἴΐ ΘΔ ἢ 5. 5 ΡῚ]Ὺ {παΐ ἀηγΐησ, ονθὴ ἃ ἀΟΉΪ Οὐ, τὰν 

Ὀδ δὴ ὄρνις οΥὦἮἨ Οοη. Δηᾶ (6 5] σ᾽: διμη!]αυν οὗ τη ννογά5, απὰ 
στραΐ ἀἰσβι μλΠ]Πασυὶτν οἵ τὸ τηΐηρ5, μα5. δοπὶθ οομλὶς ἔογοθ. 6 ἀοη]κογ 5 
ὉΓΑΥ νγὰ5 νΟΥΎ ΠἰΠἸκΟΙῪ οοηδί οὐρα ἂῃ ΟΠ θη. 

724. ἕξετε κιτιλ.] Τῆς Ὀἰγᾶς νν}}} θ6 Ῥτγορ]οίβ, Ροοίβ, γορυ]αίουϑ οἵ 
ΑἸ] τὴς βοαβοὴβ απηα ννθαῖποσ, ΑἹΙ τὴς ἀαίϊνος πλυδὲ Ὀ6. σονογηθα Ὀγ 
χρῆσθαι : “γοι Μ}}} Ὅδ 40]6 ἴο τι58 115 ἃ5 ῬΙΟροῖ5. ἀηᾶ ρορθίβ, γοιι νν}}}} 
δ 8016 ἴο δῃ)οῦ θνϑιν ναυϊοῖυ οἵὁ βθαάβοὴ (να Ὀἰγὰβ. Πανὶηρ ἴο ἀο νυ ἢ 
ἜΥΘΥΥ οἸϊηιαΐο). ἰπάοτ ὀχρίαίης ᾿ξ, οι οαῃ σοηβα]ΐ α5 ἃ5. ῬγΟρ οί 5 
αἴ Αἷ] φϑαβοηβ, νΏθυθαβ ἴΠ6 ἀϑιιαὶ οὐδ 65. ΓΘ ΟἾΪΥ ΔΟΟΘΘΒΙ]6 αἵ Ραῦ- 
τἰσαϊαῦ αἶπος. Μοίμπεϊςο, ρτομηρίεα ὈΥ Ἡπιαϊκοῦ, οὐηϊίβ {Π6 ψγνῆο]6 
Ῥαβεᾶσθ ἄονῃ ἴο πνίγει, οὐ της [Π6 καὶ θείοτε οὐκ ἀποδράντες. Τί 4065 
ποῖ Ἰοοῖς Πα απ ἱπιογροϊαίίΐοη. ΤΠ δἰ] ογαϊίοη ἀπα τὰ οὗ μάντεσι 
Μούσαις κιτ.Ὰ. 56 6.15 υϊῖα ΑὙἸβίορ Δ Ϊο, 

725. αὔραις κιτ.λ.1 “Τα ]ἃ ὈγΘΘ6ΖΕΒ :᾿ βρυϊησ Ρεῦπαρβ, 1 ἰξ 15 ΠΕΟΘσϑΑΤῪ 
ἴο ἀδῆης οἱοβοὶν [Π6 βθᾶβθοη πηραηΐ. ὥραις “ἴΠ6 5βαβοῃ οἵ [τ15.᾽ Τ]16 
μετρίῳ πνίγει 5εεΙη5 δἀ ἀφ 85 δὴ δἰ ποιρῃς ἴο ᾿πηρτονα οἡ θέρει. 

726. ἀποδράντες] τυπηΐϊηρ ἀνα ἀηα 5ῃϊγκίησ ἀπίγ. σεμνυνόμενοι 
ἐφοογη αι] απ ρΡῥτοιά, α-ΐορ οὗ ἃ οἱοια ᾿ ΕἾεσθ. (ὐοιηραίε ἴῃ 2ς. 207 
(πς δοοουῃΐ οὗ [ῃ6 σοάβ πιονίηρ οἵ ἴο ἴῃ6 Ὠϊσῃοϑὲ βανβῃ, ἴο ἀνοϊὰ Ῥείη 
(τοι Ὀ] 6 α νυν Ί ἢ πη]. 

28. χὠ] ὙὍῇηα σοπ]υποίϊοη καὶ Δἰεγ ἃ πεσαίϊνε δβϑθυξοη 56 6}15 
ΒΕ ΥΙΟΕΥ ἴο Πᾶνα ΠΟ ρας. [Ι͂ἢ ἴῃς ροβιζῖνε, να Ψ}}}} δοΐ 45 Ζειιβ 4]50 
ἄοοϑ᾽ 15 τβαϑοηδῦ]α ΘΠΟῸΡἢ : ἴῃ ἴΠ6 περσαίϊνα, “ψα Ψ|] ποίΐί δοΐῖ δ5 
Ζευβ (αἶςο) ἄοσθϑβ, (ῃ8 “αἰβο᾽ ἰ5 τεϊαϊηβα ὈΥ ατσεοὶς ἴάϊομλ, Ὀὰϊ ψΜ1}} 
ποῖ Ὀεαγ ᾿ηνεβι σαί. 

731. πλουθυγιείανὙἢἠ (ΟΕ Ζφ. τορι, Κ͵ε:. 67. ἘρΥ ἴΠ6 ιυδηίῦ 
οὗ [πΠ6 ἢμα] α 8ε6 ποίε οῃ ν. ύοᾳ. [1πἢ ΠῸ ραββαρε οἵ Αὐβξίορμδηςβ (1 θ6- 
Ἰῖεν 8) 15 11 ΠΘοθββαυ!]ν 5Πουί. Ηρα ἰξ πλαβί "ε Ἰοησ. 

734. γάλα τ᾽ ὀρν.] Ῥτγονεγθ α] [ῸΓ ἃ ἀαϊπίν σγαυὶυ : θαΐ ἢν ὁ [11 ἰ5 
ἃ τηοβί ἀρρτοργίαίθ οἱῇ ἔου [Π6 Ὀϊγάβ ἴο σῖνε, δὴν ψαγ. (Οἵ. Κ52. 508. 

7335. κοπιᾶν] οι] ὈῈ νγβατυ ὑπάοῦ γουγ Ἰοδα οἵ Ὀ]εββίηρϑ. 

737. Μοῦσα λ.1] Τῆς οτάεσ οὗ σοηβίσχιοίίοη, ᾿ηἰεσγαρίεα ΟΥ̓ (Π6 
γείγαϊη τιὸ τιὸ, ῖι5α Μοῦσα μεθ᾽ ἧς ἀναφαίνω νόμους “Ο Μυβε ὈΥ ΨῇῆοΚβα 
ΒΕΙΡ 1 βἴηρ βίγαϊηβ, ῇεηοε Ρῃγυηΐοῃαβ ραϊπϑά ἢἰβ ᾿ηϑρίσγαίϊϊοη.᾽ ΘΌΡΡΙΥ 
ἐρΟΠΊ6. ΒΙΓΠΘΥ ἡ ΟΥ 5οπιείῃϊησ Π|κ6 1ΐ, ἴο σομῃρ!εῖα {μ6 βεῆβα οὗ 1ῃ8 
ΒΙΓΟΡΠΒ. 

739. ποικίλη] “ νναγὈ] ησ.᾽ (ΟΕ, ν. 1411, ποικίλα χελιδοῖ. 

744. ξουθῆς] (Γ΄. οπ ν. 214. “Μοὶ ΡΙγάς Ἰοοὶς Ῥσγοννῃ,᾽ 5ᾶγ5 [Π6 
ΒΟ ΠΟ] Ιαβέ ἢ ΤΟΥ Ῥ]ΙΉΪΥ {ΠΟῪ τηδδη ἴο ἰακα ξουθὸς ἴῃ (Πδΐ 56η56. 

46. μητρὶ] ΟΥθεϊδ. 

750. Φρύνιχο:] Τὴ ἰγαρῖς ροεί, Ἔἐβρεοῖδ!]ν ῥτγαϊβεα ἴοσ Ηΐ5 σμοσιιβ65. 
ΑὙβίορπαμεβ βρεαῖβ οἵ Πϊπὶ ἴῃ Δ α72. 1200. 85 “ΟΠ ηρ σνγεείβ του {ῃ8 
βαογθα πηοδάου οὗ {πΠ6 Μιιβες.᾿ ὍΤῇδ ογάδγ οὗ νψογάβ ἤϑῖβ ἴ5 ἀπεβόσκετο 
κ. μελέων φέρων Ὑλ. ᾧ., “"ἴεἀ οἡ (ῃς ἔταϊξ οὗ ᾿γτίς 14 γ5, ἀγανγίηρσ [Πθηο6 
βυγθεῖ βοηρ. Ἐούαοοβ σοι ρατίβοη οὐ Πἰπηβε] ἴο ἃ Ῥε8 Ψ1}} δὲ πος 
βυρσσαβί 156] : “ἘρῸ δρὶβ. Μαίίπδε τηοΐξ πιοάοαμαςο, εἴς. 

ἐπὶ Α; 9 
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754. διαπλέκειν] (Γῇ, Ηδετγ. ν. 92, ἄρξαντος δὲ τούτου ἐπὶ τριήκοντα 
ἔτεα καὶ διαπλέξαντος τὸν βίον εὗ. ἴ᾽5εα Ποῖα Δὐβο]αΐοὶν, πὸ διάγειν, 
ΤΙ ταδί. 15 σουηηοη : “ΤΠ ψγῈὉ οὗ ΠΠ|6 15 οὗ ἃ τη] θα γαγη,᾽ 5'Πδ ΒΡ. 

755. ἐνθάδ] Οἡ δβαγῖῃ. ὙὍΠὲ ΟΒουιβ δἀάγεββίησ (Π6 δπάϊθηοα ἰπ. 
1ῃς6 Ραγαθαβϑὶβ 5ρεαῖκ ἃ5 1{ 1ὴ {Π6 {πεαίταε αἱ ΔΊΠθηβ. 

γ58. ἤν τι9}] ϑικιηρ ἃ [αἰ ΠῈῚ 15 πὸ οὐἱπιθ ἴῃ Ὀϊγα-ἰαηα, 1 (ἢς 
(ατΠευ Ὀ6 Τα] 16 ἀροη {αἰγὶν ἴο ἀείθηα Ὠἰτηβε . 

7589. πλῆκτρον] Μεῖίδὶ 5ριβ5 ὑγεσα πίε οἡ ἴο {Π6 παΐιταὶ βραγβ οὗ 
σοοΚβ. ὅ.Πο]. ΑΑΥὙἰβίορμδηθθ 1885 πηθίαρῃοῖβ ἔγοπι οοοϊ--Πσῃτησ 1ῃ 

ἔφ. 494-|. 
μαχεῖ] Αι. {αΐατα : οἵ, ΞΖ. 4τό, μαχεῖ σὺ κυνοκεφάλλῳ. 

γόο. ἐστιγμένος] Τί τηαγκεάᾶ οΥὙὦ Ὀταηάδα 45 στυαηανγαν, Ἱ ἢ τἀ Πἰ5 
τηαγκιηρ ν}1}} τη κα Ὠϊτη ἃ ὑνοοάσοοκ. 

62. Φρὺξ)] 1 ἃ ἰοτείρτιεσ δαηα Ῥηγυρίδη, ἢΠ6, 11] θ6 ἃ ῬῃγυρΊ 5, 
ὙΠΟ 15 ῬΕΥΠαΡ5 {Π6 αἰ. ΠΠἸΏΡΊ]]ὰ “ἃ ἤποῃ.ἡ ϑΡ᾽πίμαγιβ ἀπά ΡΠ] διηοη 
ὑνΕΥΘ ΔΡΡΑΙΈΠΕΥ οἵ Ῥηγυρίδῃ οὐἱρίη. ἘΣΧΘοθβί65 15 ΘΡροίζεὴ οὗ δ5 ἃ 
[ΟΓΘΙΡΏΘΙ δ ν. 11 δηα ἄρβϑιη ν. 1527. 

γό5. πάππου] ῬΓΙΟΌΔΌΪΙΥ πάπποι τηθαὴβ (6 “γοιησ ον ηΥ 
[ει μουβ,᾽ δἃ5 ὦ. εἊχρ]αΐηβ. ϑόρἤΠοοὶαβ, ἴῃ 227. 748, γραίας ἀκάνθης 
πάππος ὡς φυσώμενος, 5865. 1ῃ6. νγνογὰά ἰοῦ “{Π|5{16- ἄοννῃ. ΤΠ]. σαϊ5 
φυσάτω Ὀείίετ [ΠΔῃ ἴο ΞιρΡροβε πάππος ἃ Κη οὗ Ὀιγά, πΠουρῃ ΖΠ]αη 
ΔΡΡΘδῖβ ἰο Πᾶνε 50 πιδεά [ἴῃΠ6 ψογά. Ἠδτα {Π6 τηθδηϊηρ᾽ “ ργαπα (δ Πο θ᾽ 
5. Ῥυῃπδά οἢ ; δηά {Ποῖα 15 ἃ βογί οἵ ἤυτηθιῦ ἴῃ φῦσαι π. “ ῬΥΟΟΥΘΑΥΘ 
ἄνοβ.᾽ Τὸ δβϑίδθ θῃ τα Αἰπθηΐϊδῃ ἀσδβοθηΐ ἃ ᾿δῇ τησϑέ 5η8ν Πὶ5 
πάπποι, αῃὰ ἢ6 ψουἹά {ῃΠθη ἢανε ἃ φρᾶάτρα ΟΥ̓ οΪαη αηα φράτερας 
οἸδηϑηθη. Αηγοηβδ οοὐ]α Θαβ]ν σεῖ πάπποι ἀμ σοηβθα θη Υ ἃ φράτρι 
Δύο ηρ ἴΠ6 Ὀἰτάς. ΟἿ, Δαγι. 418, οὐκ ἔφυσε φράτερας “15 πο {τπ|6 οἰ ΓΖ ἢ 
οἵ Ατομεάθμιβ. ὍΤὴῈ ῥραῃ 15 γργεβεηίθα ἴῃ 1 δι ὈγῪ Βευρίθῦ “οαγεαΐ 58 
ἸΏΒΟΥΙΌΙ ᾿ΠΐΘΥΓ ῬΡΆΡΡΟΒ ἃνβϑ8, 5ῖς ροίθγιξ 56 οϑδίδθδη δα ΠαθθΥα ΡΆΡΡΟβ ἃνοβ.ὄ 
ἸΚοοἷς βιισρεβίβ βοῆβθ ΗΪαῪ οὐ «1λγιε)η αὐὰ “αληεῖ ἴῃ (ἀαγηαη. [Ι͂π 
ἘΠ ΡΊΙ5ἢ. ννα τηϊρῃϊς αἰϊειηρί βοῖὴβ δααϊναὶεηΐὶ ὈΥ͂ “σγαῃμα [βαίμθυβ᾽ δηά 
“στη (δίῃ ογϑ5.᾽ 

γό6. ὁ Πεισίου]! ΔΥ͂ΒΟ {Π15 βοὴ οἵ Ῥιβίαϑβ νγὰβ 15 ἀποογίδίῃ : ΠΟΥ ἰδ 
δου Πηρ ἰτηοννῃ ἀρουῦί {Πἰ5 Ὀείγαγαὶ οὗ [ΠῸ6 σαΐθβ ἴο {πΠ6 ἄτιμοι. ἸΚοοὶς 
Ἰάθηςῆςες ἰὴ ἢ Μεῖοβ ἃ κιθαρῳδὸς κάκιστος τηθπίοηο ἃ ὈΥ ῬΠετα- 
οἴαΐεβ. Ηβ ἰ5 σϑυ] δα ὈΥ Οτδίϊηιβ ἴῃ βανοσαὶ ρ]αγ5; δηα [Π6 βοῃο]αβί 
βισσοοίς {Παὶ ἢ ΠηΔΥ ἤᾶνα Ὀθθη δὴ δΔοσουρ]οα οἵ {Π6 ᾿Ερμοκοπίδαι ΟΥ̓ 
τηαΠ]αΐοτϑ οὗ {Π6 Ῥιιϑί5 οἵ Ἡϑύϊηαθ. ΤἢΪβ πα] αίοη τοοῖὶς ΡΙαοα 115ὲ θ6- 
ἴογα ῃς 510 ]Π]1ἀη Ἐχρεάϊοη ; ἀπᾶ ΑἸοΙ Ια 65 ννὰ5 νγοηρΥ Ὀα]θνβα ἴο Ὀ8 
σΟΠΟΟΥΠΘα ἴῃ ἴ{. 1 οαιιδεα ργθαΐ ᾿παϊσηδίϊοη ; ἰῃ6 ϑα]ατηϊπίαη ΘΑ] ]ΘΥ 
ννᾶϑβ βεηΐ ἴο Ὀχίηρ Ῥδοῖς ΑἸοϊ θα 65 ἰο δηβυνου {Π|5 δηα ΟἴΠΘΥ οΠαῦροβ, ἀπά 
1Π6 ραν οἵ (Πβ Βιγάβ νναβ δοίβά 1ι5ΐ αἱ {π6 {{π|6 ννῆθῃ {15 ννγὰβ ὁοουρυησ 
1η6 ῬαΌ]ς τοὶ, ρον θείους (ῃς σείαση οὗ {Π6 ϑδ]ατηϊηΐαη ΘΑ ]ΘΥ, 
Τὸ {6 τηϊβϑίοη οἵ [15 νθ556] ννγὲ μαά δὴ δ᾽]ιδίοη αὔονα ν. 147; δᾶ, 
Δοοογάϊηρ ἴο Θὕνοσγη, ΑἸοϊ θα 65 15 ῬΡαυ ΠΥ τοργοβθηΐθα ὈΥ Ῥεβι πϑίδθσιιϑ, 
Δηα {Π6γ6 15 Δ]]Πϑίοη ἴο μἰπὶ ἴῃ ν. 833---. ΠῸοπσα οης οἱ 5 ῥα 
ΤΩΔΥ 611 Ὀς τηφαηΐ ὈΥ Ῥίβίαβ᾽ 50}, 
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τοῖς ἀτίμοις} “το {Π6 οὐ]αννοὰ, ϑοιὸ ᾿]Ϊοῖ (ῸΥ Ὀδίγαγίηρ {Π6 οἷν 
Βαΐοβ ἴο ἃ Ραγίν οἵ πθὴ αἰϊβργασθά, απ {Πυθίου Υἱρὸ [οΥ το 6] ΟΥ̓ 
οΟἸ] βίοι ν᾿ ραγία, ταν παν Ὀδθὴ ἐουτηθα ὈΥ (Π15 βοὴ οἵ ΡΙβίαβ, ΑΔ 5 
1 {4116 8, ννὸ Κπονν ποιίηρ οἵ ἰϊ. 

"67. π. νεοττίον]ῇ Α ἴτις οἰ νοὶς οὐ Ηἰβ ΓΑ ΠΥ, ννηο ννὰβ ἃ {ταϊίου 
Ῥείογο Ὠϊη, 

68, ἐκπερδικίσα] ὍΤΠδ βοΠο]αθία ἀθβοῦθα ον ἴῃΠ6 Ῥαγϊάσο 
απ ΠΡῚν Ὠἰάθς πὰ δϑοᾶροθ ΨΠΘη Ρυΐβιιθα ; ἴον {Π6 τποῖποῦ Ὀἰγὰ 
ἴδδομθβ Ποὺ Ὀγοοὰ ἴο ἄο (δ βαηθ; ον 5Π6 βδᾶνοβ {Π6πὶ ὈνΥ ἄγαν ηρ 
αἴζοητ θη ἴο ΠοΙβοΙ .,. ΤΙ ἰαοϊ ἴΠ6Υγ6 566 Πὶ ἴο Ὀ6 Δ ῃΥ ϑγαγϑ οἵ " ρ]αγίησ 
Ρατγίσι σοι Βαϊ νοὶ ἰδ τηθαηΐ ἤοῖο ΔΝ ΉΪΟΝ θοβδὲ ἀρρ]165 ἴο {ΠπῸ 
σοπάϊποι οὗ (Πϊ5 βοὴ οἱ Ῥιβίαβ ὃ ϑυγοΥ ῬΑ. ΠΊΪΘΥ 15. οἡ {Π6 τρις ἰγαοὶς 
(1π βρὶῖς οἵ Βγαποκ) ἴῃ δι ρροβίηρ δῇ δ] βίο ἴοὸ Ῥογαϊοοαβ, Κίησ οἵ 
Μαδοθάοῃ. Ἦφδ ννὰβ αἵ νναὰσ νυ ἴῃ ΑἸΠΘηϊαη5 ι5ῖ αἴ ἴΠ6 ἐπα οἱ [8 
ΥΘαΥ ρτθοθάϊησ ἴΠ6 Θχῃ! ]τοη οἵ {15 ΡΪαΥ ; δηὰ [Π6 1,δοθαδθιη Δ 5 
ττϊϑα ἴο ρεγβυδάθ ἴΠ6 ΟΠαὶς ἀἰδηβ ἴο Π6]Ρ Ὠϊἦγ, Τὴδ {γθδοπθσοιιβ αἰζθηλρί 
τηθδηΐ ἴῃ ν. γύ6 πᾶν παν θθθὴ ςοπηθοίοα ἢ (15, περδικκίζξειν ννοι 
Ὀ6 “ἴο 51:46 τ Ῥεογαάϊοοαβ,, οἡ 1Π6 δπαίορυ οἱ μηδίζειν, λακωνίξειν αηὰ 
ΒΙΠΠΑΥ νγοτάβ, Τὴδ Ρὰη οὐ περδικίζειν ἀηα περδικκίζειν ἰ5 παΐιγα]. 
5Πο0]4 ποῖ Πονγανοῦ ᾿πίογργθι ἢ ῬΑυ]πηϊοῦ ἐκπ. ὈῪ “4 Ῥεγάϊοςα 4ε- 
ἤοεγθ,᾿ ΠΟΥ ἕαϊκε ἐκ ἴο ποραΐϊνε {Π6 ἔογοβ οἵ {ες βἰπηρὶα νεῖρ. δίπουν 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ ἴΐ ἰπίθηβινο : “ἴο ραν ἴΠ6 οππηϊηρ ρατίγ σα {ΠογοΌΡΉΪγ,᾿ ΟΥ̓ 
“ἴο θ6 δὴ ουϊ-απά-ουΐ Ῥεγαάϊοοαβ- ] ονοσ. ἡ Απα τΠ6 ἢ ΔῺΥ ΟΥ̓ ΘΥΘΥΥ ΟΠΘ 
οὗ 1Π6 ρῬαγίγασθ᾽β νν1165 τᾶν Ὀδ6 δ᾽] θα ἰο ἴῃ ἴῃ6 ψογά, ὍΤηῃδ Ὀϊτγάς 
βᾶγ, “Α ΠηΔη ὋΡ ΠεΙαῈ πα 6 {κα Ριβίαϑ᾽ 50ὴ ἢ 5 ἀδοοιτ{α] 
{ΓΔ ΠοτΥ ; [Π6 ραγίσ ἀσεβ σαπηΐησ ὈΓΙησ 5 ΠῸ 5ῃδπη6 ΠΕΙῸ "ἢ 

"69. τοιάδε] ΑἀνεΥθια] τε “{Ππ5.᾽ ὙΠΘ ταϑί δυγδηρα ἴῃ : ἴακχον 
᾿Απόλλω συμμιγῆ βοὴν, ὁμοῦ κρέκοντες πτεροῖς, “Τῇ δΥ 5ΞΔησ ΑΡοΪΪο ἰπ Π1]] 
ΘΠ οτα5, 411 τοσείμευ Ὀδδίϊηρ ΠΟΙ51]ν νὰ {Π 617 νυϊησϑ.᾽ ἼὙΠΕΓα ἀγα 5] σῃξ 
ναγϊδίϊοη5 οἵ {Π15 νεῦβε ἴῃ {Π6 αἰβογθηΐ ἰεχίβ.ι 11 5ῃποι]α σογεβροηα 
τηθίγ ον νἹ ἢ ν. 740. 

76. ὄχθῳ] ( εγίαϊηἶγ “1Π6 τῖνοῦ Ῥδηϊς ̓  Πογθ, ἐπουρ ὄχθη 5. Τῆο 6 
ἀβι4] ἴῃ {Π15 ββῆβθ. Οἱ σουγβα ἴΠ6 ἴννο νγογᾶβ ατα Ῥαΐ 5115} ΠΥ αἰβεγεηῖ 
ουτὴβ ΠῚ {Π6 5816 ΟΥΡΊΩ " τἰβίησ πηοπηά, Η1]], Ῥδηκ.᾿ 

"77. πτῆξέ τε] Νίτρ. Ζεῖ. 8. 3, ἀαογαπι βιμρείδοίαα σαγγαΐηθ ᾿γηθεβ. 

78. κύματά τ᾽ ἔσβ.] ΤΉεΙα 15. ἃ ϑῃπηοοίῃηθβ5 ἴπ {Πἰ5 Ππ6 {Παΐ 5115 
ἴη6 βεῆββ. αἰθὴρ ἰ5 ἴη Μ8. Ναῖ., ἀπά Ῥοζβοῃ βαύϑ " αιοά Ξδ]ΐθηι βρεοῖο- 
5.1η,᾽ τείευτησ ἴο 7 ζει. 43, ἐχέτω δὲ πνοὰς νήνεμος αἰθήρ. Απᾶ ἴῃ {πὸ 
γγ611-Κπόνγῃ ηἸϊρη τ -βοθης ἴῃ οι. 721. θ. 556 ἴἴ 15 ἴΠ6 βαᾶπηθβ. Ηδηοε αἰθὴρ 
Πὰ5 θθεὴ ργείεσγθα ἴο νὰ]σ. αἴθρη. Τί 15 ταῖμεῦ ἃ ὈοΪά ρῆγαβε ἴο τι5ὲ 
“16 οδἱπὶ δἱγ 511}Ξ [Π6 ννανεϑ: Ὀὰΐ ΑΥ. Πεύα 15 ᾿πίθη!] ΟΠ }}ν ἰγαρΊο. 
σε Αεβοῆ. “. 566, εὖτε πόντος ἐν μεσημβριναῖς κοίταις ἀκύμων νηνέμοις 
εὕδοι πεσών. 

η8ο---τ,] ΤἬΘΓΕ 15 ἃ βοτί οἵ Ἡ οπλευὶς εοῆο 8η4 σγδηα!]οσπδηςα ἴῃ (ἢ 15 
Ἰδῆριασθ. Τ]ηδοτῇ 4150 ποίΐεβ ἐπολολύζειν ἃ5 ΑἜβοην θη. Αηά ρευπαρβ 
ἴξ τῆν ἤανα θθεη Ῥηγυηοἤθδῃ, 1ξ [Πἰ5 ἀπ ἰβίορης ἃπα ἰἴ5. βίσορῃβ ἴδ, 
ἃ5 50Π16 {Π|η]κ, ᾿πη]δ1οη5 οὗ ῬὨΙΥΠΙ ΟΠ. 

- πΞ Ξ 
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γ85. οὐδὲν κι τ.λ.7 ὙΠα αἀναηῃίαρεβ οὗ Ὀϊγά 1186 ἀτα ΓατΠοῚ βίαίθά, 

ΘΒΡΘοΙαΠΥ ἴοΣ βουὴθ αἰβυθραΐα Ὁ ]8 {10 Κ5 ργαναϊθηΐ αἱ ΑἸ Π6η5. 

"ϑ8ϑό. αὐτίχ] (Οἐ αὔονε ν. 1τ6ό. 

"87. τραγῳδῶν] ΔΥᾺΥ ομαηρα {πἰ5 ἰο τρυγῳδῶν, α5 ΒεπΕοΥ πᾶ 
ΜΕεΐπεῖκο ἄο ΠΙπάοτῇ ΤἸΡΉΓΥ βαγϑ “ἰγασὶο σπου 565 ἀγα οἴζθη βοπηθννηδὶ 
Ἰοηρ :᾿ σου! η]Υ ΠΊΟΥΘ 50 ἴΠδη {Πο56 οἵ οοτηθᾶγ. Ὅῆε Πδϑαΐτοβ οἵ Αἰπθη5 
Πα, δ5 γε ΤηΔῪ ἰηΐθσ, ΠΟ τοεβητηθηΐ γοοσηβ5. ΤΠ 5ι[[Ἰηρ᾽ οὗ ἀπ δυάϊθηος 
ἴο Πδδὺ Ρ]αγβ ννὰβ νεΥῪ Ιοησ: {Π61Γ Ῥαίίθποβ δηα Ἰκβθὴ σϑ] 5 [ῸΥ {πεὶγ 
1πἰ6]]βοῖπα] ἰγθαΐ πλαδί ἤᾶνα Ῥθαη οηάσθγβι!. Τὸ ὈῈ 4016 ἰο ΠῪ ΠοπΊα, 
σεί ἃ π168], δα χείπση, νοι] θ6 ἃ στθαΐ θοοῃ. 

798. Διιτρέφης κ-τ.λ.] ΠΕ ΓΓΘΡΙ 65 πηαᾶς Πϊ5 [ουτίπηθ ἃ5 ἃ πυτινοπλόκος, 
{Ππαΐ 15 ΕΥ̓͂ οονευϊηρ ἤδϑβὶςα νυ ἢ Ρ]αἰθα ννΊ]]ονν-ἔννὶσϑ : ΠΘησΘ 1 15 βα]α ἴο 
Πᾶνε παά “ψ]]]ονν-ννσ ΜΙ ηρϑ᾽ ἴο Ταϊβα ΠϊπΠῚ ἴο Ῥοννεῦ πα οἵποα. Βαϊ 
[Π6 βομο]αβί 4150 βαστηἶβαβ (ῃδὶ {ΠῈ ΙοΟρ5 οἡ [Π6 πεοῖκ οὗ [ῃΠ6 πυτίνη νγεσα 
οα]Π]εα νυῖηρβ (τὰ περὶ τῷ τραχήλῳ τῆς πυτίνης, κρεμάμενα ἱμαντάρια 
πτερὰ καλεῖσθαι). ΤῊΪΒ νου] τηα]τα {Π6 Ῥαββασα οἰθαῦεσ. “ΝΥ μαΐὶ δῖα 
ποί ψηρθ ουίη  Υ̓ὮΥ, 190. Ἔνεὴ ὈΥ Πῖ5 Ὑν]]Π]ονν -ἰννρ γπσβ σοί οἤοβθη 
ἴο ΠΙΡΉ οἴῆοα5.᾽ ' 

790. φύλ. εἶθ᾽ ἵππ.] ΤῊΘ ῬΠΥ]ΑγΟἢ σοτητηδηαθα {Π6 σαν τυ οὗ οὴα 
Εἰρε (φυλή) : {Πεγὲ νψεῖα ἴθ, ἀπὰ {Π6Υ̓ ὑγΕγῈ που [Π6 ἔνοὸ ἩΠΡΡΑΥΟΠ5, 
ἃ5 (1π {π6 πίη ὙΥ} [Π6 ἰαχιαγοῃῆθ ὑγεΥα ὑπάογ ἴΠ6 Βίγαϊερι. Ηΐδησα 
ΤΠ γΈΡμ65 15 πτϑὲ ρμυ]ασο, τε ΠΙΡΡάτοῃ, [Πθη ἱππαλεκτρυών. ΜΥΠαΐ 
(Π15 1αϑὲ ταῦ ὈῈ ννε πθεά ποί ἀδῆπθ; 1ἰ 15 Βρροββά ἰο Ὀ8 ἃ δθυ]ουβ 
ΘΙΎΡΒΟη: οἵ. δαγι. 932. Ιἰ Ρ]ΑΙΗΪΥ τηθαηβ ἤθτα [Π6 Π6 Ρ]ὰ5 υἱΐγτα οὗ 
ΟΥΔΒάθαΣ ἴῃ [ῃ6 Ὀϊγὰ ναὺ; ἀπὰ [Π6 ἱππ. ἴῃ ἵππαρχος ἰεα45 Ρ ἴο 1ἴ. 
Εγοιη Πανίηρ Ῥβεη ἃ τηθδῃ ΒΟ ΌΥ ὈΙγὰ Ὑ]ἢ ΠΟ - νη 5. 1). ΥΊβῈ5 
(Ὁγ Ῥυτομαβθ) ἴο θῈ σαρίμιη, οΟ]ΟΠΕ], δη4---(ρεσυοδι]Ζίθ, σοὺς οὗ 1Π68 
ννοΟά5. 

8ο1---τορ 7.1 Ρεϊξιπείδογιβ απα Ἐππιθ] ρΙὯθ5. σϑίαση, γα βίου θα ᾿πῖο 
Ὀϊγά9. ἍΝ [μ6 ΟΠ Ποὺ ἀδοϊάβ οα ἃ πᾶῖὴβ [Ὁ {Π6 οἷΥ, δύγδησα 
ἴου 115 θα] ϊηρσ, δηα ΠΟ]4 ἃ ϑοϊθιηη ἱπαπριγαίίοη Οἵ [Π6 ννουῖς. Μ Ἰβιτουβ 
ΠΟΙη6 ἴο 566 {πθπὶ: ἢῖβί ἃ ροεῖ, ννῇο 15 ννῈ]] ἰγϑαίβα ; [Π6ῃ ἃ βοοίμϑβαυει 
Δηα 5οπλα οἴ πεῖβ, ὙΠῸ δῖα βεηΐ δοιΐζ [ΠΕ ῚΥ Ὀυ51η655. 

801. ταυτὶ τ.] “ΤῊΪ5 15 500 ἢ 5 γοι 566 1ἰ ̓ Ξξ ͵ 580 [ἉΓ 850 σοοά. 

803. ὠκυπτέροι:] ΔῊ Δα]εοίϊνα ἴῃ ἩΟΥΊΘΥ : Παγα 1 τηθαηβ {Ππ6 ἸΙοησ 
4111] (βαίμειβ οἵ Π6 ψἱηρ, αοο, ἴο [ῃς6 βοῃο]αβί, ννηο βϑαγβ τῶν πτερῶν 
τὰ μὲν καλεῖται πτίλα, τὰ δὲ πτερὰ, τὰ δὲ ὠκυπτέρα. γε οἷαθ5. {Π6 
ννηρ [δα ΠοΥ5. 85. ῬΥΪΠΔΥ165, ΒΘ Πἄδυ 65, [θΥΓ]ΑΥ 165: [Π6 ῬΥΠΉΑΤΥ Ὀεΐηνσ 
της Ἰοηρ φαΐ ουϑ Ξε ὠκυπτέρα. 

805. εἰς εὐτ.7 “ΜΙ ἃ νίονν ἴο σΠθαρη 655, σΠθαρΙγ.ἡ Υ̓Παὶ νας οοη- 
(ταοἰρα ἴογ να αρί ἴο ὈῈ 580 ἄοῃθβ. Τὴδθ βοῃο]αδὶ Ἄρρβϑαῖβ ἴο ἴδκα 
συγγεγραμμένῳ ἴο ὈῈ-Ξ- γεγραμμένῳ “ Ῥαϊηϊο.᾿ ἈΔΙΠΟΥ 1 τηθᾶῃ5 “ σοη- 
ἰταοιεά (οσ, ἄοῃς Ὀγ οοπίγαςί τ᾿ νυ βοσηα γοίθγθποθ ἴο {Π6 5θῆβα οἵ [Π6 
5016 νορ. ὙΠ σόοβα 5115 {Π6 βἰ πῃ ρ]]οἰν οἵἨ Τὰ ]ρ 65, [Π8 ῥγαϊίηρ' 
ὈΙΔΟΙ ΙΓ 15 Ῥεϊβιῃείαοσιιβ. νι ΠΙ5. τοδαν ἰοηριιθ, Α οἤθαρ ΟἸ ἈΠΊΒΘΥ 
δἰσι- υοαγ ἄαὰ} οἵ ἃ σοοβα 5 πιθδηΐ. 
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ϑού. σκάφιον ἀπ. Οἵ. 7 ἄοτνι. 838, σκάφιον ἀποκεκαρμένην, ννὮΘΥα ἴΐ 
ἀδποίθβ ἃ οἷοβο οὐ{ἰηρ οὗ {πὸ Παὶγ, 5 ᾿ξ 15 ὀρροβοά ἴο κόμας καθεῖσαν. 
Ιῃ ΑΥὐ. 2... 502, ἵνα μὴ καταγῇς τὸ σκάφιον πληγεὶς ξύλῳ, Ρ]αϊη]γ σκάφιον 
ὨΊΘΔῺἢ5. “16 οὐοννῃ οἵ {πὸ Ποαΐ, Ρ0]}]. πος {πὸ Ρἢγαβο νου] πηθδὴ 
ἢ τὸ ογόννῃ οὗ ἴΠ6 Πποαὰ ϑ᾽οση, ῥ᾽ οκοὰ Ῥαγο,᾿ Βυΐῖ ἴῃ 7 λωηι. 
δηα ἴῃ (5 Ῥαββαρο 1... αηα 55. Ἰἀοητν σκ. κείρεσθαι ννὶ1}} περιτρύχαλα 
κείρεσθαι, νΥἸλῖο ἢ σου αἰ η]ν πθδηβ (Π ογοα, 111. 8) ἴο 5ῆανο (Πς6 Παὶν τουηὰ 
ἴῃς Τρ 165, Ἰοανίηρ (ηαϊ ὁπ 106 οὐόνη 0 στον. Ηομλοτβ Θρήϊκες 
ἀκρόκομοι (7,. δ. 533) {Ππδίταϊς (Πἰς ; αηα βοῦϊθ 1ηαϊαπ {1065 αὐγαηρο 
1Π6ῖνγ Παῖς {π5, ΤΠ5 πηθδηϊηρ ἰ5 σίνθη ἴο σκ. κείρεσθαι Ὀγ ἰαἸκίην 
σκάφιον ἴῃ ἴΠ6 56η86 οἵ ἃ ον], 580 {παῖ “ οὐορρϑα Ἰ,ον]-νν 56 ̓  ΠΟ ΔῊ 5 
ΟἸΟΡΡΕΘα ἃ5 οὔθ νου ΡῈ 1ἴ ἃ ῬΟΝ] ἡγεῖτο Ραξ οἡ Πὶβ Ποαὰ ἀπά 4]] {Παΐ 
[6]] ουϊδίἀθ ννοῖο ἴακθὴ οἵ ΤΠ οἷοβα οἱοΟρρίηρ ννὰβ δηίογοθα Ὀγ ναῦν οἵ 
ΥΘΡΙΌΔΟΝ: (Π5. ἴΠ6 ραββασ ποτ (Π6 7 εηιοϑλογίαξιδας βχθννθ; ἃ5. (065 
(Π6 ϑοῃο]αδὲ οἡ 115 ῬΡαββαρθ. ἀπά ἂἃ5 ἃ ρυΐίβοῃ τορα]αίίοη 1 51}}} 
ῬΥΘνΔ1]5. 

8ογ. ταυτὶ κιτ.λ.] “ες μανε ἰοιιηα {656 9᾽ πλ}16 5, τυ ΏΙΟἢ νν6 
αἰΐδοῖκ δδοὴ οἴου, αἰΐου Δ βο ἢν ]5᾽ στα]θ ; [ΠΘΥῪ σοτη ποΐ ἰτοϊὴ οἵ 5 Ρΐ 
ΑΥ6 [δα  Πογθα Ὀν οὐσ οὐ νυϊησβ.᾿ ΑΑἜβοΠ νυ] 77») γος 15 αυοίεα Ὀγ 
[Π6 Ξοῃο]ϊαςί : ὡς δ᾽ ἐστὶ μυθῶν τῶν Λιβυστικῶν λόγος πληγέντ᾽ ἀτράκτῳ 
τοξικῷ τὸν αἰετὸν εἰπεῖν ἰδόντα μηχανὴν πτερώματος, τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων 
ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς ἁλισκόμεσθα. Οὐ ονὴ ροεί δ] ]6ὺ ιι86ὲ5 16 
Ἰάβα ἴῃ ἃ σιιαίγαϊη ἴο ἃ ἰδ ννῆο βδὴρ ἰδ νεῦβεβ : 

ΤΠΕ βαρ]οβ [αϊα δπα τηΐηθ 8Δ.Ὲ ΟΠΘ, 
Δ ΒΙΟἢ οἡ ἴΠ6 5ηαΐ {Ππαΐ πηδᾶςθ ἢϊπὶ α16 

ἘβρΡΥ ἃ «ἃ {βαΐμεῦ οἵ ἢϊ5. οὐῃ 
ΔΥΠΒοσον ἢ ἢ6 νοΐ ἴο βοαῦ 50 ΠΙρἢ. 

815. Σπάρτην] δ Ρυπη5 οἡ {Π6 τηεδηϊηρ οἵ σπάρτη ἃ ΤῸΡΕ ΟΥ̓ ΠΟΥ οὗ 
βραγίαῃη. 80 τηποῇ ἄοεϑ Π6 ἢαία (ῃ6 πδιὴθ οἱ ϑρατία {Παΐ 50 [ὯΥ [ΟΠ] 
σινίησ ἴἴ 5 ἃ Π3Π16 ἴο ἢΪ5 οἰΐγ, 6 νου] ποῖ Ἔνεῃ ἴο ἃ σοπῃηήοῃ Ὀεάκίθδα 
ΔΡΡΙΥ ἃ σπάρτη ΜὙΜὴ116 ΠῈ Παά ἃ κειρία ΟΥ σἰτίῃ. ὍὙΠηε ργοποῖῃ ἐγὼ δηά 
τὴμῇ ἴα επηρΠαίϊο. ὙὍὙὴ6 βοῃο]αθὶ ἀεῆηες κειρία ἃ5 εἶδος ζώνης ἐκ 
σχοινίων. 

ϑ8ιό. πάνυ γε] Τὸ Ὀδ ἰἀκεη ψ ἢ οὐδὲ, 5 γε σι Ποηΐηρ ἴξ. 

819. χαῦνον] Ατἱδέ. ὯαΞ ἃ σοπηροιηά οὗ [Π15 ἴῃ “εὖ. 635, χαυνοπο- 
λίτας. Τί τηξδῃβ “ἢ Ρ]ΘηΐΥ οἵ 5ῆονν δηᾷ 51Ζθ, θαΐ {16 σα θϑίδποε. 

Νεφελοκοκκυγίαν] “ (ποϊκοο -ο]οι-Ἰαηα (αν. “ΗΙΡΗ-οπο Κοοθυτγν ᾿ 
Κυάά. “ (Ἰ]ουά-Ἑυο Κοο- Βοσοιρη ἡ Καπηεάν. κόκκυξ γτερτεβεηΐβ βίαρια 
σα ΠΥ : νεῴελο, [Π6 ΟΠΙ πΊ σα] παΐασα οἱ [Π6 ῥτο]εοῖ. 

ἰοὺ] Α οτν οἵ ἀεἸ]ρηϊ. 

820. καλὸν... τοὔνομα] ΤἼΘ 50- 4116 [ουςἰαγῪ Ὀγεάϊοαίε ; κἴἢ6 ΠΔη16 
γοῦ πᾶνε ῃϊΐ ἡ 15. Ῥεδαί{ι].᾽ 

822. Θεογένους] Α αἰγίν ταβοδὶ, ὑαΐ ἃ Ῥοδϑβίεγ ; ἃ5 "γε πηγδῪ ἰηΓΟΥ ΠῸΠῚ 
Κ2. 1183, ας. 28, ἀῃα [Π15 ὈΪΑΥ : οἵ. θϑὶονν νν. 1127, 1205- 

823. τά τ᾽ Αἰσχίνου ᾽σθ᾽] ΤῊΪϊ5 ᾿ς Ηετπηδηη᾿ 5 σοΥγδοιϊοη [ΟΣ τά τ᾽ 
Αἰσχίνου γ. Μεῖπεϊια ργόροβββ καὶ τᾷσχίνου Ὑ ἅπαντα, ΜΟΙ φοἶνεϑ ἃ 
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Τοῦ ΘΙ ΠΟ ἀγγα ησϑιηθηΐ οὗ ραγίῖο]ος καὶ...γε, Ὀὰ ἄοαϑ5 ποΐ 5θδθπὶ ΠΕ νῪ 
ἴο μανθ Ῥεϑὴ αἰΐεγεα ἰηΐο της οἱ ἰεχί. ῚἈββοῃϊηθβ νγὰβ ἃ Ὀοδϑβίθυ: ἴῃ 
Κ52. 1243 ΠῈ 15 Γβργεϑεηϊθα ἃ5 βἰηρίηρ ἃ βοὴσ ἀρουί ννϑα] ἢ. 

καὶ λῷστον μὲν οὖν] ΤῊΘ ΞΟΠ] ]αϑὲ ἀρρθαῖβ ἴο Πᾶνα τθαά λῷον. “Τὴα 
θείου ΡΙαοβ ἴο βΈΡροβε {ῃ6 ψγεα!] ἢ οἱ ἴΠ656 Ῥοαβίοιβ ἴο Ὲ ἴῃ 15. ἴΠ6 
ῬΒϊεργαθδη ρ]αΐη, ἴοσῦ {πογα {Π6 σοάβ ουΐβηοί {ΠῸ σίαηίς ἴῃ Ὀταρσσίηρ. 
ΤἼς Ρῥ᾽αΐη αἀηα {πΠ6 σοηλθαΐ πΡΟΠ ἴἴ ἀγα τ] ου 164 ἃ5 ΑἸ1κα Τὰ θυ] ο5 ΠΟη- 
56η56. Βαΐ {ππ|5 {Π6 σοῃηδοίιοη οὗ {Π|5 πη νυ ΕΘ] ρΡΙ6ϑ᾽ Ἰαδὲ νγογάϑ 
5 ποΐ παΐμπγαὶ ; ἰῃ6 καὶ 15 ἀννῖκνναγα, ΠΟΥ ψνου]α Μεϊπε]ςο᾽5 ρτοροβαα ναὲ 
τ ἢ ἱπηρήονα ᾿. Τῆς καὶ... μὲν οὖν οὐσῃς ἴο σοπίϊπιια ἴΠπΠ86 βθηΐθησθ 
ἵνα καὶ.. ἅπαντα, “ὙγΠπετε ΤΠΕορσεηθβ᾽ νγθα] ἢ 15, ἀπα {Ππαΐ οἵ Αδβοῆῖη65, 
ἀπά, Ὀεαβί οἵ 411, {π6ὸ ΡΈ]ερταδαη ρ]αΐη, {Παΐ ᾿Π]ασΊ ΠΑΥΥ Βα ηα οὗ ἃ σοιηθαΐ 
ὙΠΙΟἢ ΠΕνΘΥ ἴοοϊς Ῥ]αςθ. καθυπερηκόντισαν ἀλ. 15 ὈΥ͂ ΝΝΑΥ ΟὗἩ ΒΌΓΡΙΒΘ 
ἴον κατεπολέμησαν ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ 5110} ννογᾶ. 

826. λιπαρὸν] ΤΠΟ εριτπδῖ ἴῃ νμῖ ἢ ἰπΠ6 ΑἸΠεπίδηβ δ]! σῃθά. (. 
Α1ελ. 630, Λμό. 3οο. ΕὸΥ τὸ χρῆμα τῆς πόλεως οἵ. Λίμό. 2, τὸ χρῆμα τῶν 
νυκτῶν ; αἰ50 ας. 1102, “44εἦ. 150. 

827. πολιοῦχος] ΤΠΘ ΟΥ̓ πλβὲ Πᾶνα ἃ ραίτοῃ εἰ ἐγ, ἃ5 ΑἰΠθηβ Πδ5 
ῬΑ]1α5 (οἴ. 2:9. 581), ἴο νοῆι {Π6 “ῬΕΡ 5 νγνὰ5. σαυγὶ α ἴῃ Ῥγοσθϑβϑίοη αἱ 
1ῃ6 Ῥαπδίπεπαθα. [{ νγαβ ὑγονεη ὈΥ πιαϊάθηβ. ξαίνειν, ῬΙῸΡ. “ἴο οαγά;,᾽ 
ΠδῖῈ ΠΏ Ρ]165 [Π6 ὑΠΟ]6 Ργόσθβ5 δηά νγουκίηρ οὗ νγοοἱἹ. 

821. Κλεισθένης] Α οοῃβίαπί αι ἰοΥ οἤειηϊηαου. Ι͂ῃ 72. 574 
ἢ δάάγεϑϑος νγοηθῃ, φίλαι γυναῖκες, ξυγγενεῖς τοὐμοῦ τρόπου. 

832. Πελαργικόν] ΕτοΙη πελαργὸς “ἃ 5[οτκ,᾽ Βαϊ ΨΊΠ 4] πιβίοη ἰο ἐπ 
Πελασγικὸν αἱ Αἴεη5, ἴογ ψνμῖοἢ οἵ. ὙΠΟ. 11. 17. ϑοιὴθ σοηπρθοίίοῃ 
ννὰβ οὔοα ἰποιρῃϊ ἰο οχὶβδὲ θεΐννεεηῃ Πελασγοὶ ἀηα Πελαργός;; ἀπά (εΥ- 
τ Ὺ (ΔΙ Πα οπα5 Πα5 Τυρσηνῶν τείχισμα Ἰ]ελαργικὸν, τηβαηΐϊηνσ Ῥε]αϑβσὶς 
Ὀγ Ῥεϊαγρίο. 

8533. Περσικοῦ] ΤΠς Ῥεγβίαῃ οὐ Μεάϊδη ὈΙγά 15. {π6 σοοῖς, οὗ. ἀθονε 
ν. 483: Πε 15 Ἄρεως νεοττὸς [ΟΥ ἢ5 Ριρηδοϊίγ. ϑ ϊνουη {πη} ΑἸοὶ- 
Ῥιαάδ5 5 Ἰηἰεπαεά. ἨΗΐξδ οεογίδιη]Υ αἤξοϊεα Ῥεγβϑίαῃ Πα 15, ἀπά αἰβοαγάθα 
[Πο56 οἵ ἢἰβ οὐῆ σουπίγΥ, ἃα5 αὶ Κπον οπὶ ΤΠπογηΙ465 (1. 15)», 
ῬΙαίαγοῃ, απα οἴμεῖβ. Αηα ἢΪβ5 ΠεΥῪ το ραγαπηθηΐ πα νναυ]ς6 ἀἸβροϑβὶ- 
τἴοη νου σαϊϊ. Ηδ νγαβ, τπούθονοῖ, βαβρεοίβα οἵ διηθίίοιιβ Ῥσο]θοΐϑβ, 
ἜΘΡΘΟΙΔ ΠΥ αἴζεγ τῆς αῇαὶν οἵ {π6 ἱἙξρμοκοπίδαι, νη ϊο ἢ Παά 1158 Παρρεπβά ; 
Δηα [Π6 δούόρο δ νγὰβ {Π6 βεαΐ οἵ βονεύβισῃτυ αἴ ΑΙΠΘη5 ὉΠ ΘΓ ἃ ΕΥΥΔΠΏΥ. 

826. ὡς δ᾽ ὁ θεὸς κιτ.λ.1 “ὙΝΈαϊ 4 Πι{πρ' ἀεἰεγ 10 15 ἴο ἄννε}] ἀροη [Π6 
τοοῖς5 οὗ {π6 δογορο]ὶβ "ἢ ὙΠ οοοϊς, Πονγθυθῖ, ἃ5 1Π6 βοῃο]ϊαθὲ ποΐβϑ, 15 
ποῖ Ῥγίου]ΑΥ]Ὺ 50 δ5 ἃ ὈΪσα, 

837. ἄγε νυν κιτ.λ.] Ηανίηρ 5ϑι 164 {πεῖν πολιοῦχος θεὸς [ΠΥ τητϑὲ 
σομηρ εἴα {πὸ Ρα]άησ. Ῥ. αἰϊγθοίβ, Εὖ. μὰ5 ἴο θ6 μούθ, πθῖθ δηὰ βνοῖυ- 
νΏογα αἱ [Π6 ψουκ. 

840. λεκάνην] “Ποᾶ᾽ (ατγ. Τί φξηθυα ]ῦ πλθδηβ ὁ Ροΐ οὐὕΓ ραπ.᾿ Ρ. 
ἀϑϑασηθϑ ὑπαὶ ΕΟ] ΡΙ 465. νν}}} τποὰηΐ [Π6 ἸΔα6Υ ΟἸΠΏ5}]Υ ἀπά ἰὐμ Ὁ ]8 
ἄονη. 

841. ἔγκρυπτ᾽] Οονοῦ ἀρ {π6 ἤτε, Ῥαξ Ἰκθαρ 1{ αἰρας ἀπάογ [Π6 οοΔ]5, 
(παῖ 1 τηαν Ὅς τον ἴο τηακα ἃ ὈΪαζα 1 νγαηίεα, 
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84... κωδωνοφ.7 ΟΥ̓, Ὑλιις. τν. 135, τοῦ κωδώνος παρενεχθέντος "ἃς 
τ. Ὀ6}] ννυθὴϊ γοιηᾷ τ᾿ νυ ΐο οι τἰς οἰΟΟΥ σαγγὶθα νυν ῆο νὶϑἰτοα τη6 βθηίγθς 
ἴο 566 ᾿{{πὸν ννοτο οἡ {Π6 ἃ]οσί. 

846. οἴμωζε παρ᾽ ἔμ᾽ ἘΦ. πηδαπ5. ἴο ρτα πη] 6 αἱ 411 (Π6 (τοι ]6 Βεΐηρ 
Ραὰϊ οἡ ἢϊπι, ν᾽ ἢ }]6 Ῥ οἰβι πθίδουιβ γοηγαΐηβ : ἀπ ἢ 6 ἴαϊκοβ ρ παρ᾽ ἐμὲ ἴῃ ἃ 
αἰἤογοπὶ βθηθο Ποπὶ αὶ Ῥ. Παά πιραηΐ. ἧΥἴθβ, δηᾶ γοῖι γϑηγαϊηΐηρ 
αυϊθὲ ἢ Θ-- Πὰν ΘῸ ἴο ἴῃς ἄδιοσς [ῸΓ πη6.᾽ παρὰ τηδδης5 “]οησ οὗ, οἡ 
δοοοιηΐ οὐν᾽ [1αἴ. “ΡΟΙ τὴ6 Ἰϊοεῖ Ῥ]ογοβ.᾽ Ρ. βηϊγραίβ Ηϊπὴ ἴο ρΌ, 5 8]}} 
ἀδροπαᾶβ οἡ ΠΪπῚ. 

848, καινοῖσιν θεοῖς] ὙΠαΐ ἴ5, (6 ὈϊΓᾶ-σοας ννῆο αὐ ρυθβθηθν τηθη- 
τἰοηθα. ΤΠΘτΘ 5 ῬΥΟΡΔΌΪΥ 5οηλ βαί το ἰηθηἀθα οἡ (Π6 ἰηἰτοάαοίίοη οἱ 
ον ἀοἰτ65. Οὐ ἀθηϊαὶ οὐ {Π6 οἱά ῬὈΥ βορῃϊδίβ. (Οἵ. [ὴς Ομμας, αὐὰ 
λ'ατι. 880. 

851--8.7 Α 5ίτορῆβ ἴο νη οἢ σοΥΓοβροηά νν. 805---9002. 

852. συμπ. ἔχω] ΒΥ σοπημηοη ῬΕΙΡἢγαβὶς ἴῸῊΥ συμπαρήνεσα. ΤΗΘ 
δουῖβίβ ἤνεσα, ἐπήνεσα, ΔΥ͂Θ ΨΘΥΥ ΘΟΙΏΠΏΟΙ ἴῃ (ἢϊ5 αἰπγοβί ργθϑθηΐ 56η56 “1 
ΔΡΡτονβ. ὙὍΠὸ ᾿ππηϊῖνοβ {Παΐ (Ό]]ονν, προσιέναι, θύειν, ἀΘρεηα οἡ {Π656 
νΕΙΓΌΒ: “1 ἄρτϑα δηᾶ Ἰοΐη ἴῃ δάν βίηρ [Πα νγε σὸ ἴῃ ρῬγοοσθϑββίοῃ, εἴς. 

852. προσόδια] (ἴ. Ληεό. 307, Ζας. 306 ἴογ πρόσοδοι ἴῃ (ῃϊ5 56η56. 

857. Π. βοὰ] οὕτω δὲ ἔλεγον τὸν παιᾶνα. ὅ΄.Πο]. ΤΗΪΐβ Ρἢγταβθ, απά 
ὁμορροθῶ, τα 5414 ἴο Π0Π16 ἔγοιη ΘΟΡΠΟΟΙ6ς᾽ Ζείθς. ὁμ. οσουγβ ἰῃ 5ΟΡΉ. 
“41. 536. 

858, συνᾳδέτω] συναυλείτω ᾧδᾷ, Μεῖη. ῬδοαιΞα ΟΠ δουῖς γᾶς α δαίο- 
Ῥίαγε, δηᾶ ἴῃ [Π6 ποχί 11πη6 15 φυσών. Βαΐ ΡοΟΒΒΊΌ]Υ συνάδειν ὡδὰν ταϊρῃϊ 
᾿πο]α 6 Πυίίησ. ὍΠδ ἤπτβί ΟΥ̓ ΡΙΡΕΥ σΟΠΊ65 ΟἹ 85 ἃ Τάγεῃ. 

δ8δόο τουτὶ κ.τ.λ.1 Οπε τρί δάαρί {Π6 νγοτάβ οὔ ἔῃ ϑεοίςῃ βοῃσ, 
Ὁ [Δ΄ αθ 1 Ῥδεὴ απά ῃλὰοῖ]α ἤδθ 1 ςθθη, Βυΐ ἃ τάνθη ψΊ 4 τοῦτ ἢ- 
Ῥαπά οἡ 1 πϑνεῖ γεΐῖ αἰ4 5Ξεε.᾿ (Ἕε Κ:2. 582, ἴογ (Π8 '8ὲ οὔ [ῃ6 φορβεια. 
τουτὶ ἰ5 ἐεχρΙαἰηςα ὈΥ κόρακα ἐμπ. 

862. σὸν ἔργον] ϑαρρ!. ἐστιν: “1 15 πον γουγ ἰαϑῖς.᾽ 

865. εὔχεσθε] ΤΠΘ ῥυιθϑί 5 Ῥυαυου 15 ἃ βοτί οἵ ραγοάν οἡ {πε υϑυαΐ 
[ουτὴβ: Ὀϊγάβ ἂπα σοάβ Ῥεΐηρ βίγαησεὶν τηϊχοά ἰορείμεσ. [Ιηνοσδίϊοῃς 
συβίουη Υ Ὀεσαη ψἱἢ Ἑστία. ΤῊδ Κιία 15 ῥαξϊ ἴῃ ἃ ΒΙρῇ ρίαςε; οἵ, 
ΔΌονε ν. 499. δσα δ ἴ5 βαϊά ἴο πᾶνε Ὀββῃ ἴῃ οἱ {{πη6 ἃ Κίηρ. 

866. Ὀλυμπίοις κ.τ.λ.1 (ὐοιηραῖε 7 εεη1. 332, εὔχεσθε τοῖς θεοῖσι τοῖς 
᾽Ολυμπίοις καὶ ταῖς ᾿Ολυμπίαισι καὶ τοῖς Πυθίοις καὶ ταῖσι Πυθίαισι καὶ 
τοῖς Δηλίοις καὶ ταῖσι Δηλίαισι. ἘἈεβρΡοοί 15 Παά ἴο ἀϊπιϊποίίοη οὗ ξοχ: 
.ΑἹΙ τηε6 ΟἸγπρίδη Ὀϊγὰς δηα ὈΙγάβββεβ ([0Υ “βοάβ ἀπά σοάάφβββεβ Ἶ γε 
ἴηνοκεά. 

869. Σουνιέρακε] (οἰϊπεά ἴο ρατοάν Σουνιάρατος “ ΜοΥΞΗΙρΡΕά δἱ 
Θαμίατη,᾿ [Π6 Ῥγομηοηΐουυν οἵ Αἰίϊοα. Απά πελαργικέ ἰ5 ἴο ταρτεβεηί 
πελασγικέ: οἵ. ἀῦονεα ν. 832; 4150 1ἴ τείειβ ἴο πελαργὸς “4 5ίοτϊς,᾽ ἀπά 
{Ὠῖγα]ν (6 βοῃο]ϊαβί {Π]1ηΚ5) ἴο πέλαγος ἃ5 ῬοΞβεϊοη ννγαβ Ἰογά οὗ [ἢ 5εδ. 
Οἵ. 527. 5ύο, δελφίνων μεδέων Σουνιάρατε. 

870. κύκνῳ] ΤῊδ 5ἰπρίπρ βύνδῇ Πδᾶ5 {πΠ6 Ἔρὶ {Ππείβ οὔ ΑροἹ]ο, σοά οἵ 
ΒΟΏΡ. 
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' Ὀρτυγομ. Α5 ἴῃ παϊὴς οὗ ἃ Ὀϊτγά ἰὲ 5 βαϊά ἴο Ὅ6 “(πε Ἰαπα-τγα]].᾽ Τὶ 
15 Πθσα πβοὰ νυ] γείθγθπος ἴο Τιαϊομα᾽β {π]6 οὗ “" Οτγρίδῃ (41]- 1514 4) 
τη ῖΠοτ,᾿ Οτίγσια θεὶησ [Π6 οἱ παηλα οἵ 1) ε]οβ. 

874. Κολαινὶ9] Α πᾶηλθ οὗ Ατίβθῃβ ΠΌπι (ο]αθπι5, βοὴ οὗ Ἡιτηδϑ, 
ὙΠῸ ῬαΠῈ ἃ τη ρ]6 ἴο ἢθτ. [11 15 βοῃπηθίπιησ πὸ ἀκαλανθὶς ἴῃ βοπηῆ : 
ἤδηο6 ΡΕΥΠαΡ5 {ΠῸ σοι ρΡ]ησ οὗ [Π6 ἀκ. νη ΑΥΘΙη]5. 

875. φρ. Σαβαξίῳ] ϑαβαζίιι5. νγὰβ ἃ Ζλγαείατε πάτὴς οἵ Τ᾿ οηγϑίτβ, 
αςο. ἴο 50}0]. οὐ Κ͵ε52. 9: ἃ Φλγγρίαγε πιάτὴα ἴου ἴΠ6 βαπλα σοά, δος, ἴο 
500]. Πεγθ. Δὴν ψγὰῪ 1 Ἔχρύβϑββεβ " [οσαῖσῃ, Οὐ 14 6115}}.᾿ 

μεγΎ. μητρὶ] Τοἰπεα ΜΙ στρουθῷ [ἴῃς ΘρΡΙΠεΐ “ στεαῖ ̓  σμαγασίθυϊζθοα {ΠῸ 
ὈΙγὰ δ5 “1πε οβίγοῃ,᾽ ποί “ {Π6 βραγγον.᾿ ὙΠ μητρὶ ᾿ἰ τπιοαπβ “πε στϑαΐ 
ΤΠΟΓΠΕΙ, 2.5: ΟΥ̓ΒΕΙ͂Ε ὍΣ Πδες 

8γ6. Κλεοκρίτου Τα βοῃο]αβὲ σαν [Πα ἢΘ νγὰθ “'ῃ δρρθδύδησε 
1|κ6 δὴ οδίσιοῃ.᾽ Ι͂ῃ Δα72. 1433 ’ἴ 15. ῬΙοροββα {παὶ ἢθ θὲ ξιγηϊθηθα 
ἢ ΟἸπαβῖαβ ὈΥ͂ ναῦν οἵ νψίηρϑ, δηα βεηΐ δἱοίϊ. ἴον ἀπΠΟΥ {Ππ6 ΘΡασίδβ, 
Ης Πδά ἃ ρονγεσία! νοῖςθ, απα ννγὰβ βῃ)ρ] ουθα δου [Π6 Ῥαίι]α οἵ Μαηγοῆϊα 
ἴο δΔαἀάγεββ ἴῆοβα ψῆο παᾶ ΤΙΟυρῆϊς ἴογ ἴη6 ΤὨϊγίγ: Χεη. “ζεί. 11. 4. 
520-22, Ηξετα ΠΙ5 βίδίυσα 15 1Π6 οῃϊεῖ [Πϊηρ τηθαηΐῖ. ὍΤΠης “ργεαῖΐῖ τποΐποῦ 
οἵ 811] σοάϑ δῃᾷ τηβη᾽ 15 οἵ σουγβα 4150 τηοίῃεῦ οὗ (μ6 Ὀὶρ ΟἸδοογιζιι5 ἀπχοησ 
{Π6 ταϑβί. 

88ο. Χίοισιν ἡσθην] “1ΊΙκε [ες Ιάεα οὗ [πΠ6 (ῃπίαηβ Ῥεΐησ ἴῃ Ἔν εΥΥ 
οαβα ἰδοκκεα οἡ.᾿ (ΟἿ. Λιχεῶ. τ74, ἥσθην γαλεώτῃ καταχέσαντι Σωκράτους ; 
αἰθο Δῇμό. 1240 δῃὰ 2337. όρό. Τῆς ΟἸαηβ ννεσα ἴαδί Πιθηαβ ἰο {Π6 
ΑἸ πἰδηβ : 50 ἴΠ 6 ψγετα πο] 64 1ἢ ΡῬΌΡ]Ο Ρταγθῦβ, ΠΟ ἢ ἰανουγν {ΠΕΥ 
γεϊαγη θα ὈΥ ρταγίηρ ογ Αἴηθηθ. ὍΠ6 βοῃο]ϊαβδί ἡποίθβ ποτα ἘΠΙΡΟΪ 5 : 
αὕτη Χίος καλὴ πόλις, πέμπει γὰρ ὑμῖν ναῦς μακρὰς ἀνδρας θ᾽ ὅταν δεήσῃ, 
καὶ τἄλλα πειθαρχεῖ καλῶς ἄπληκτος ὥσπερ ἵππος. Νοῖϊοα Ὀγ {Π6 νναῦ 
ἤονν, πον {παὶ ἘΘΙΡΙ 465 15 σοηθ, Ῥειβι ῃδίδθιιβ᾽ ᾿πίουροϊαϊοη5 αὺδ ἃ 
{π|16 ἴῃ Π15 Ῥ]αυα] νεῖη. 

881. ἥρωσιν] Αἴἴεν [ἢς σοᾶς σοπια παίΐιγα!ν [Π6 Πεοῖοθθ. ΠΙπάοτῇ 
Ῥγαοϊκείβ καὶ ὄρνισι; Μείπεϊςα. ομμἹ5. καὶ, ἰαἸκίησ ὄρνισι ἴῃ ΔΡΡοϑβιτοη ἰο 
ἥρωσιν, νΥΏ1Οἢ 15 ῬουΠπαρ5 Ὀείίοσ. Αἰ 411] Ἔνβηΐβ “δηά 16 ἱγάβ᾽ 15 ἃ 
τηθδηϊηρ 655 ̓ ΠοΥΡΟϑιοη. 

πορφυρίωνι)] ϑοΙης6 νναίευ- Ὁ]. πελεκᾶς “ννοοάρροϊκοι," οὗ, Ῥοῖονν 
Ν. 1158. ΠΟΥΘ ἴΠπε586 ὈΪγάβ πι86 {πε ]Γ Ῥθαὶςβ Π|τζ6 ἀχεβθ. πελεκῖνος “Ῥε]]- 
ΠΔΠ :᾿ ἴῃ ΨΗΪΟ, 5θηβ6 πελεκᾶς, ἄνος 4130 ΟΟΟΌΓ5 ἴῃ ΑΥ. Δ 4. Χ. 9. 2. 
φλέξις ἀΠΙΚ ον : ἈΡΡΑΥΘΉΓΥ ΠΌμη φλέγω, Ῥεῖ. Ὀδοδιῖιϑε οἵ 15. οοϊοιγ. 
τέτραξ “στοιβε,᾽ ἴῃς “1εἴταο ̓  οἵ ογῃϊΠο]ορὶθίβ. ταῶὡς “Ρδϑδσοοῖκ.᾿ ἐλεᾶς 
“ΟΥ] ̓  οἵ βοιηβ βοτί. βάσκας “ ἀτπιοῖς :᾿ Αὐἱδίοι]ς᾽5 βόσκας ἀῃα φάσκας Τὴ 
Ῥε {Π6 5ατης Ὀϊγά. ἐλασᾶς ππκηοννη. ἐρῳδιὸς “Πεγοη.᾿ καταράκτης, 6Χ- 
Ῥ]αἰπθά Ὀγ ἢ συοῆϊις ἃ5 ἀετός, ἴτοτὴ 115 “βυνοορίησ ἀοννῃ ἡ ΡΙΟΡΔΌΪΥ ; 
Ῥεῖ Τλιηοτί 5αν5, “5κιια ̓  οὐΓὁἠ “ραηποί.᾽ Ὅς “ ροιπποίησ ἀἄονη ννοι]ᾶ 
νν6}1 δας {Π15 Ἰαϊίου ὈΪγά. μελαγκόρυφος “ ὈΪ]ΔοΪς-οαρ.᾽ αἰγίθαλλος “ {{{- 
τηοιι56,᾽ ἀεγινεα Ὀγ {Π6 59Π0]., παρὰ τὸ ἐξ αἰγὸς τεθηλακέναι. Αὐἱδίοι]Θ 
τη η [0.5 {Π15 ὈΙΓα ἀηα ([ῃ6 μελαγκόρυφος ἰοσοίῃοι, 27..4͵.1Χ. 15..2.. Τὸ 
{Π1|5. 115σὲ Μείηοὶςα δα 5 καὶ ἠρισάλπιγγι, Ὀδοαιιθ6 {Π6 βοῃο]αβδί τη] 05 
{μ15 Ὀϊγα ἐρισάλπιγξ ΟΥ ἦρισ., ἈΡΡαΙΘΠΓΥ ποὶ Ἰκηοννίηρ νης 1 ννγαθ. ὃς 
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ΔΘ] ΒΌΡΡΟΒΘ ἰξ το 6 {πῸ “ΠΟΟΡΟΥ οὐ ν]]ἃ βυναπ᾽ {τοι ἰΐ5. {πηρεῖ- 
ἴῃ ΟΥΥ. 

8ρο. ἐπὶ ποῖον] ΑῬοΟΟΥ του  Ὁ]6 νἱοιίπι Πα Ῥθοη ΓαγηἰϑΠθα : ποῖ 
ΘΠΟΙΡῚ το [δαβὶ 41} (Π6 ἱγάβ. οἵ ῬΥΘΥ βιιπηηοηθα. ΤΠ6 ὁπογόριβ ν ηο Παά 
ἴο ΞΙΡΡΙν {6 νἱοι5. ννὰ5. {ΠΥ ΠΥ ΡΟΥΠαρΒ: οἱ. Ζας, τοζ2, χοὔτω τὸ πρό- 
βατον τῷ χορηγῷ σώζεται. 

802. ἰκτῖνος] “ΤΊ ἰδ Ὀἰγά υνὰβ ἀδηρθγοιιβ ἴο βουϊοοβ : οἵ, 7 ας. Ιορο, 
φράζεο δὴ μήπως σε δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας ἰκτῖνος μάρψῃ. ΤΠ, τουτὶ 
μέντοι σὺ φυλάττου, ὡς οὗτος φοβερὸς τοῖς σπλάγχνοις ἐστὶν ὁ χρησμός. 

803. ἀπελθ)] 176 αἰξηλῖββοβ (Π6 Ῥυϊοδί, Ὀείηρ ΠΪΠΊ56 1 δ ποιρ} ἴο 
παπᾶ ο 50} ἃ ΡΟΟΥ βαουὶπορ. 

805---902.}] ΤῊΝ 15. Ῥθβὶ σίνθη ἴο ἴῃ6 ΟὉῇοσιβ, 1 Τοῦτος δηᾶ 
ΔΙοΙποῖτθ, Τὶ σοΥΓΒΡΟΠα5 ἴο {Π6 ΘΠουῖο βοηρ νν. 851--8 58, 

809. μάκαρας, ἕνα] ΤὍΤὴς ἕνα τ. μ. ἴα αἀἀεα δ5 ἃ οουγδβοίίοη : “1Π6 
σοῦ, ΟΥ̓ΤΑΙΠΘΥ ΟἿΘ ΟὨΪΥ ἡ ἃ5 16 υἱοί! 15. 50 Ροοῦ, {π||Ὶ Ῥὰΐ Παὶγ δηὰᾶ 
ΠΟΙΠ5. 

903. πτερίνοι] Μααν Ὀ6Ὲ ὈΥ νγὰὺ οὗ βῦρυβα ἰοῦ πατρίοις. “Οὐ 
(ξαι Πουβα ᾿ Ἰηβίθαα οὗ " ουγ [δι Ππ θ᾽ σοάβ.᾽ 

904. Νεῴφ. Α αἰ νγαπηθὶς ροθὲ Πα5 δἰγεαάν (ουηα ουέ ἰῃ6 οἹουάν 
ἴον, δηα Ῥανϑ ΠῚ5 γεβρϑοίβ ἴῃ βοῆσ. Ηδ τι565 Ἰοῦς ἀἸα]θοῖ. 

908. μελιγλ.] ΒειρΊε ποίςοβ ομτη ΒΔοΟΠΎ]1465 μελιγλώσσων ἀοιδῶν 
ἄνθεα. 

909. θεράπων] Τῃ {πΠ6 ρΡοοθπὶ 77αγιρύζεξ, ΘΥτΟΠΘουιβ]  ἀϑουὶ θα ἴο ἩΟΠΊΟΥ, 
ἷ5 ἴη6 ἸηῈ Μουσάων θεράπων καὶ ἑκηβόλον ᾿Απόλλωνος. ΑΠπά ὀτρηρός ἰ5 
ἃ σοΙηπιοη δρ ἰΠεὶ οὗ θεράπων ἴῃ ΤἩ οΙηοΓ. 

ΟΙ1. δοῦλος] Ῥ. αϊζοβ Δρ ἴπῸ ψνογά θεράπων “Ξοτγναηῃΐ :᾽ Δηα δ5]ς5 ΠΪπῈ 
ἤον Π6 ῬΥΘΘΙΙΠΊ65 ἴο ὑνΕΑΓ 15 ΠαὶγΓ Ἰοησ, ἡ ΠΟ ἢ ΠΕ τηθῃ ΟἿΪγΥ τηϊρῃΐ ἀο. 
ΟυΓ ροεῖ νγὰβ πὸ ἀουθί ἃ ψ]]α ἤσπιγθ, ΡΟΟΥΥ οΪδα (οἴ. ν. 935), ψἼ Ἰοηρσ’ 
ἀἸβῃενε] δα ἸοοκΚβ ; δηα ἴΠπ|5 μηϊσηΐ κε ἴακθη [οΥ ἃ εἰανε. 

912. οὐκ] 2. 4. εἰμὶ δοῦλος. “Νο, γοι πηϊδίαϊκα πη, Τὴ ποῖ ἃ βίανε: 
ἴξ 15. ΟἿΪΥ ὈΥ͂ Ροεδίϊοαὶ βοίϊοπ {παὶ να Ὀαγᾶὰβ. ἀγα {πΠ6 Μαβεβ᾽ βεγναηίβ. 
διδάσκαλος τιϑεα οὗ Δηγ Ροεῖ, ἱγαρὶς. οὐ σοῃηϊο. Ῥευῆδρβ5 βοῖὴβ βοχΐ οὗ 
ςοπίγαβε 15 Ἰπίθπαάθα Ὀείννεοη τῃ6 αἰσηϊν οὗ {Πε΄ διδάσκαλος ἀῃαὰ [Π6 
Πα Ό]ΘΥ ρΡοβιίτοη οὗ θεράπων ἴο {π6 1)᾽νίη6 Μι565. 

915. ἐτὸς.}] (Οἱ, Αἰ. 4τι, οὐκ ἐτὸς χωλοὺς ποιεῖς. ἨΦ ΡᾳΠ5 οη {πε 
γνοτὰά ὀτρηρὸς «Πα τετρημένος “ΜΙ Πο]65 ἴῃ 1ἴ :᾿ (6]]]ησ ἢ ἢ6 ΠηᾶΥῪ 
γν611 “411 Ὠϊπη56] ἃ βεγνδαηΐ, [ῸΥ̓ 15 οοαΐ ἢδ8 ββδεὴ φοοα βεύγίςθ. ΟΥ̓ 
“Ῥεΐησ ἃ Πεποῆπηαῃ ὈΟ]4- Δ Πη-τοαν ἢ6 ΤηΔΥῪ νγ6}} πᾶνε ἃ Ἵοοδί οἱ -ἀπά- 
5ῃηγεααν. 

οἵό. ἀνεφθάρης]) (Γ΄. ας. 7,2, ἐκφθαρεὶς οὐκ οἶδ᾽ ὅποι ; ἀῃὰ Ζεεῖ, 248, 
ἢν Κέφαλός σοι λοιδορῆται προσφθαρείς. 

οι8, κύκλιά τε] ϑοηρϑβ βῃησ ὈΥ ἃ ογο]ῖς ΠΒοπι, τΠαἱ 15, ὈΥ ἃ οἤοστιβ 
Διγδηρϑα ἴῃ ἃ οἶγοὶθ: οἵ. διμῶ. 333, παρθένεια “ Ξιὰηρ ὈΥ τηδί 6η5.’ 

921. πάλαι] Ηε Παβ ρταϊβεα (ῃς οἱ(γ Ιοῃσ ἅἃσὸ: ἴπ6 δΝία56ε5 βοπιθμονν 
Βεασῖηρ [πε τεροτΐ Ὀείοσε ἴῃς {πῖηρ Παρ ρεῃβ. 
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922. δεκάτην] ΤῊΣ Παπηθ- αν (ΟΥ̓ ἃ ΟὨ]]ἃ ννὰ5 (Π6 θη : οἵ. ΔΡονῈ 
ν. 494. ΑἸἴδο Εὐτρ. είγ. 1125, θῦσον...δεκάτῃ σελήνῃ παιδὸς ὡς 
νομίζεται. Ἡρτε θύειν δ. 15 “ ἴο οφΕ]Ε γαίας (Π6 δεκάτη ΜΊΓΠ βδουῆοσαϑ, 

9:6. πατερ κιτ.λ.] ΕΥΟΤῚ ἃ σΠοτα] Ὠγτὴη (ὑπόρχημα) οἵ Ῥίπααγ ἴο 
Ηΐετο οὐἁ ϑγγασιιβε. ϑὔνθγπ Ῥγθββαβ {Π|5 ραββᾶρβ ἱπίο βθύνίοβ δἃ5 ριοοῦ 
ταὶ [πΠ6 ΝΡ ο]οοοοουρίαη ΒΟ 6 Π16 τηθαῃ5 ἴΠ6 Αἰμθηΐδη βοῃθμηΒ οὗ δια ρῖτα 
το Ὀ6 ἰουπάβα Ὀγ (πῃ ς 510 Πα ῃ Ἔχε! ο. 

927. ἱερῶν ὁμ.] Βεοαιιβε οὗ Π15 παπηα ἱἹέρων. 

928. δὸς ἐμὲν κι τ. λ.} 1 15 ῬτΟΡΑΌ]Υ τ1ι561655 ἴο {{Υ̓ ἰο τηαῖζα σοοᾶ 56η558 
οὗ 115. 1 15 τηϑδηΐ ἴο Ὀ6 ἃ ραζοάγυ, πινβίθυϊοιιβ 1 συδιητηδ  δηα ἀ]α]θοΐ, 
5 αἰ ΓΠγυαπα ἷς ῬΟΘΠῚ5. Οἴτῃ ὙγΈΓΘ. τεὶν 15 οχαρρογαίθα Ποσῖς : [ἢ ἄρας 
ποῖ οσοὰγ ἴῃ ῬΙΠάδΥ. ῬεΥΠΔΡ5 (α5. Μείμεκε 58γ5) τεᾷ κ. δόμεν τηξεδῃ8 “ἴο 
σῖνε ὈΥ δὴ αϑϑεηϊίηρ ποα.᾿ κεφαλῇ κατανεύειν 15 Ἡοπηετῖο, οἵ ἴΠ6 στβαΐ 
ποά οἔ Ζει5. 

0933. σπ. καὶ χ.] ϑοηηα οὔθ ΠΟ Πα5 Ὀοΐῃ ἸΡΡΕΟΥ δηα πηάδγ σαυπγεπξ 
15. το] ἴο βρᾶαζε οὔα ἔοσγ {πΠ6 ροεῖ. Ηδβ 4065 80 : ἀπα Ῥ, ρῖνεβ 1ἴΐ, βαγίησ 
ἔχε. 

935. ῥιγῶν] Τηβηϊίνε : οὗ, Κέω 2. 446, ΛΙμὖ. 442. 

940. ἀνθρωπο:) ὙΥΊ βοηηα οοπίδιηρί δηα ᾿πηραίίθηςθ, “(ἢ [6]]1ονν. 
οὐκ ἀπ. ἡμῶν “ Μ1}] ποί Ιξανε 115 :᾿ ἸΒΌΔΠ]Υ τυ ἢ ῬεΥβοηβ οὐ {πϊησϑ ἀπαλ- 
λάσσεσθαι 15 “ἴο σεί τἱά οὔτ᾽ ΜΈ Ῥ]αςα5, εἴς. “ ἴο ἀδθραγί [τομλ.᾽ 

941. νομάδεσσι, κ.τ.λ.1] Ἡ ανϊηρ σοΐ οη8 οἱ, {πΠ6 μοεῖ {165 [Ὁ κι 
Δηα αποίε5 ΡΙ παν ἀραῖη, δοο. ἴο [Π6 βοῃο]]αβί, ΟΒαπρίης ἴ ἰο 511 Π]5 
Ράγροβθ. 1 ννὰβ ἴῃ Ριπάδγ ὃς ἀμαξηφόρητον οἶκον οὐ πέπαται, ἀκλεὲς δ᾽ 
ἔβα. “ ϑίταίοῃ. ναμάθυθ διηοησ 1ἴΠ6 ϑουίπίαηβ, Ποιιβ61655 ; απᾶ οἵ πῸὸ 
ΠΟΠΟΙΪ ΟΥ̓ τι56 [15 ἃ Ῥαὶ οἵ ταῦθα ψ ποι ἃ σΠΑτῖοί].᾽ ΌΡΡΙΥ ίου {Π68 
56η56, 8ἃ5 Βύπηοὶς ἄοεβ 1 βοὴς ῬΥΟΡΑὈΙΠΠγ, ξεῦγος ἡμιόνων ἄτερ ἅρμα- 
τος. Τα βοῃο]αβί σαν Παΐ δίταίοη σοί τλὰ]ὲ5 οι Η]θτο, αηα {ΠῈη 
ἀϑκοα [ῸΓ ἃ ομαυοί, ποις [Π15 Ιδϑὶ (οΥ ἃ νναρροῃ) 6 νου θὲ 
Ποιι56 1655 διηοηρ (Π6 ϑουίῃῖδηβ. “ ΠΟΥ] Ρ]αιβίτα ναρὰβ σία {γα ηΐ 
(ομλοϑβ.᾽ 

945. ξύνες ὅ τοι λ.] ΤῊΪ5 15 5414 ἴο Ὀς {πΠ6 Ῥεσιπηΐϊηρ οὔ [Π6 βα πα 50 ηρ' 
οἵ ῬΙπάαΑγ. 

949. κἀς τὴν π. (οηβίγ. ψἹ ἢ ποιήσω. Απά ποίϊοεα {Π6 δοί. ποιήσω, 
“Ὶ νν}}} υυυῖθ δἃ5 ἃ Ροβῃ),᾽ ποῖ “1 ψ1}] ἀο.᾿᾽ 

950. κλῇσον κ-.τ. Δ. Τί Θεειὴβ ἰο τηθαῃ “σο] οργαίθ, Ο σοϊἄθη-τοπθὰ 
(ΑΡΟΙ]]ο), [Π6 5ῃϊνοσίηρ οο] ΟΥ̓ ; 5Π0νν-ϑ ΓΚ ἢ Ρ]α]η5. οὗ ΤΏΔΠΥ ΟΥΟῸΡ5 
Πᾶνα 1 {τανεῖβεά., Βιυῖΐ {Πποτρ 15 ἀοαθὲ νεῖ ΠοΥ πολύπορα, πολύσπορα, 
πολύπυρα, Ὅς [Π6 τοαά!ηρ. πολύσπορα τηαῖκος ΠΠ{{16 σΘθηβθ. πολύπορα “ οὗ 
ἸΏΔΗΥ ΡαίΠ5᾽ 566 Πὴ5 Ὀδβίίεσ. ΑἈμπά 1)1πηΔουῇ Πα5 ἀλαλὰν, ψ ΒΟ ἢ Ἡθημπδπη 
τοί 5, οοηϑίγαϊηρ 1 ἢ τὰν τρ. ἀπ τϑαάϊηρ πολύπορ᾽ ἅτ᾽ ἤλυθον : 
“οΟἸεὈταίς ἴῃ τὴν 5ΠΙν τη ΟὨΠΠ]Ὺ ϑίσγαὶη Οὔ )ογῪ [ῃ6 5ΠΟΥΝΥ Ρ]αϊη5 ἴο νυ ῖο ἢ 
Ι Πᾶνε οοτηθ.ἡ Μείπεϊκα ᾿πο]ϊηθς ἴο πολύπυρα ἴῃ {Π6 56η56 οἵ πολυπύρετα 
“[ενογ-οαιβδίηρσ,᾿ ἀλαλαὶ 15 ΒεΠΙ]Ογ᾽ 5 οογγεοίίοη, ἀλαλὰ (ἢ) 15 Εἰδενν μου 
τι564 ΤῸΥ ὙνΑΥ-ΟΥΥ ΟΥ̓ ὈΔΙ]6, 

955-8.1 Τπηρουςα ΠΥ ϑιισοοοᾶς : (ῃ6 Ροεί σείβ {π6 τυπῖο: Ρ, 1Π6η 
ΘΌΘ5 ΟἹ ΜΙ {Π6 Ἰπίουγιρίεα βδου!ῆςθ. 
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ο58, σὺ] ΤῊ Ῥυϊοδί ἀρ Ρθαῦβ ἴο ἴ)γ6 γθολ]]οᾶ : ἢ ν ὰ5. αἰβηγδϑοα ἀθονο, 
ν. 803. Μοῖίπεϊτο ρῖνοβ εὐφημία 'στω ἴο Τ᾿ εἰδι ΠοίποΥιϑ. 

939. μὴ κι} ΟὈὐμηρατο 7 1052, ΠΟΥ ΠΠΙΘΙΌΟΪ65, ἃ Βοοί ΠβαΥ Υ, 
σΟΠ65 ἴῃ ἀηα νναηῖς ἴὸ ἰΠ 6 Υ Ργοσ θα ηρ 5 ὮΥ ΠῚ5. ΟΥ̓́ΔΟ] 5, ΟΥ̓ ἴ0 ρῖ 50Π16 
οὔ ἢ βαουῆοθ. Ης ἰ5 ἀσίνθη ουΐ, ἃ5 15. οὐσ [ΠἸΘηα ἢ ογα. 

οὔτ. φαύλως φ.}] “0 ποῖ τηλαϊζα Ἰίρῃς οἵ ἀϊνίης ἄφογϑος,᾽ οἵ, Ἐπ, 
7. 41. 8πο, ἀλλ᾽ ἀμελιᾳ δὸς αὐτὰ καὶ φαύλως φέρε. 

962. Βαάκιδο:] (ΟἿ. “7. 123.) 1002. 

οὐό. οὐδὲν οἷον] Βηιποῖς, νυ ἢ [Π6 ΒΟ ΠΟ] Ταβί, βί γα Πρ ΙΎ τη ϑ Πίουρσεῖβ 
{Π15. “ἸΠῚ] οὔκίαϊ ᾿᾿ χαοιίηρ αἵ [Πη6 βαπλρ {ἰπ16 ἃ ρᾶββαρα ἰὴ ΠΘπ]οβί 6 Π65, 
ὙΠΟ Ο 1 ΠΊΘΔῺ5 ὁ {πο γα ἰ5 οι ϊησ Πἰκ6, ποι ΐησ 50 σουοά 85.᾽ Οἱ οουγθο 
τΠαΐ 15 δα} }ν 1η6 πηραηϊηρ ΠΟΙΘ. 

οὔϑ. τὸ μεταξὺ] ὙΠ Ἰαμα Ὀεΐννεθη (ουϊηἢ ἀπ Θ᾽σγοη νγας ΓΘΟΟΠῚ- 
γηθη θα ἴῃ δὴ οἱ οὐδοὶθ ἴου 15 ΓΘγ{}1γ. ὙΠῸ ἴοννῃ οἱ Οτηραθ ἰαῪ {Π6Γα, 
ἴο ννῃϊο ἢ 1Π6γθ 15 Ραππίησ ΔΙ]υβῖοθ. ΟἿ ἀρονα ν. 309. 

9071. Πανδώρᾳ] Ἐδυίη νοῦν Ρροββι ὈΪγ, ἃ5 ζείδωρος ἀηά πουλυβότειρα : 
Ῥαΐ 1Π6 Ξοοίῃβανθυ αἶβὸ τη θη] οὴ5 ἴη6 σοάά 655 “"ἰνε-Ὁ}} τ δὴ αυα ἴο 
ὨΪ5 Οὐ ἢ γϑαιϊοβίβ, 

973. δόμεν] ΤΠαῖ ἰς, δόμεναι, δοῦναι: ἰηΐ. 564 5 ἱπηρεταΐῖ. Ὀοίἢ Ποῖα 
δα ἴνο ᾿ἰη65 ἀθονθ. 

974. ἔνεστι κιτ.λ] ΟΥ 257. 122, ἐν τοῖς λογίοις ἔνεστιν ἑτέραν 
ἔγχεον; 

976. διδόν᾽ ἔνεστι] ἘΞ ΙοΥΞ ἄτα ποῖ σοηβιβίθηϊ ἴῃ {ΠΕὶΓ νὰν οἵ νυυτηρ 
1Π15 ἀπίοη οὗ αὐ ννἢ ε. Δ ΉΘη 1Π6 γϑϑα]τησ 50 118 016 πλιισί θα ΟΥ̓ ΤΠΔΥ͂ Ὀ6 
Ἰοηρ, 1ἴ 5Βῃῃοι ἃ θ6 ἀβεπηθα ογαβὶβ Οὐ ἀρ δογεβὶβ, γαῖ ποὺ {ΠΔη 6] ]Ἰβίοη οὗ [Π8 
ἤπα] αι. 866 ἃ Ἁ]16Υ ποῖα οὐ [ῃ15 φιδβίϊοη αἱ Δμό. οδδ. 

977. θέσπιε] Μείπεϊκα, {π|πκιηρ᾽ θέσπιος ᾿ΠΑΡΡ]]ΟΔΌ]6, ΡΥΌροβαβ θέσ- 
κελε. ὍΤΠὴδ σοϊητηο Τοδα Πρ ΠΊΘΔἢ5 ΠΊΘΓΘΙΥ ἦ γΟηάτοιβ, Ἐχοα]]θηΐ ;᾿ δηά 
πεεβάβ ΠΟ Ἵἤδηρα. 

978. αἰετὸς] ΕΎοτη {πε οἱ ογαοὶα δροὰξ Α(Πθηβ: οἷ. 2:7. 1013. 

979. οὐδ᾽ αἰετὸ:] Μείπεϊτα ροϊηΐβ ουΐ {Παΐ οὐ... οὐδὲ... οὐ 15 Ἰησοτγοοΐ, 
ποίησ δ ίμέ. 130, 1114, 8ΔΠ4 ν. 1133 οὗ [Πἰ5 Ραυ. ΑἾβο ἴπαΐ αἰετὸς 
ἢδ5 πο ρΙδοε μεῦε: ἴἴ 5ῃου]α ΡῈ δὴ ᾿πίθυιοσ Ὀϊγά. Ηε 5εεπη5, ἴΠ ῬΥΪΠΟΙΡΙΕ6, 
τρῃῖ ; [ῃ6 Ὀϊγά Πα ᾿ηἰγοάμποεβ 15 λάϊος, 4 Κιπά οὗ {ἢσβῃ. ΟΥ̓́ΛΑΙΟΣ 
τηϊρηΐ 6 οοτγαρίεα πο ΟΥ̓́ΔΑΙΟΣ ἀπά {Πεη ἴο ΟΥ̓ΔΑΤΕΤΟΣ. 

982. τἀπόλλωνο:.}) ῬΡ. σεῖβ ἢἰβ ογδοΐβ Ἷορὶθᾷ ουξ ἀϊγεοι ]Υ ἴτοσὴ 
ἌΡο]]ο. , 

985. δὴ τότε] (ῇ ΞΕ. το9, δὴ τοτε Παφλαγόνων μὲν ἀπόλλυται ἡ 
σκοροδάλμη. [Ιῃ πλευρῶν τὸ μ. ᾿ξ τηϊηλϊο5 {Π6 τὸ μεταξὺ Κ. καὶ Σ. οἵ τῇε 
ΒΟΟΙ ΔΎ ΟΥ. 

οϑό. οὐδὲν λ.1 ΤΕ ορροβὶίε ἰο λέγειν τι, “ ἴο 54 Υ βοιῃθίῃϊησ 56 η51}0]6, 
ΤΕΔΘΟΠΔὈ]6.᾽ 

987. καὶ φ.} οσοπίίππες [ῃ6 ογαοϊθ. “ 5ΈΠ|Κ6, δῃα ἄοπ᾽᾿ βρᾶγε ὄνὲὴ 
Τιατήροη οὐ ΠΙορ  [Π65.᾽ ΕῸΥ Γδιῆροη οὗ, ν. 522: νὰ ἰηΐεὺ [ἢδὲ Π6 νγὰβ 
ἃ βοοίῃβαψνει. 1] ΟΡ ΙΠ65 ἴῃ ΖΦ Φ. [οϑ5 15. ἃ σβοδῖνοῦ οὗ Ὀγ1θ65, ἴῃ ὕες, 
380 [ΟΟ]]5ἢ ΟΥ̓ πηδά. 
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9901. χρ. ἐκτρέχων)] (. Αελ. 827, κλάων γε σύ, εἰ μὴ ᾿τέρωσε 
συκοφαντήσεις τρέχων. 

2. ἥκω κιτ.λ.] ΤΠ σεοιηδίσοϊδη ἃ πα ἀϑίγοποιηοῦ Μείομ, νΏΟ ἰ5 
ῬΙΟΌΑΌΙΥ ΔἸ] 464 ἴο 1ῃ ἴΠ6 Ραγαθαβὶβ οἵ ἴπΠ6 Οὐἰομως, ν. 615 544.) ΠΟΥ 
εηΐθῖβ. Ηδ δῃποῦηοαβ ὨϊπΊ56]1{ ἴῃ ταίμευ ἰγασὶο βίγ] : οἵ. Επσ, “ει. 1, 
ἥκω νεκρῶν κευθμῶνα κ-τ.Ὰ.: Ὀαί Ῥ. οα5. ΗΠ 5Ποτί. 

994- κόθορνος}] “ΟἿἿΓ ἴδηι 5ΌΡΕΥΡΕ. ᾿ἰποραϊ5Ὁ᾽ Πιηά. “ψπαΐ ἱγαρὶς 
θαι Ὀυηρβ γοι ποτα 

οοό. διελεῖν] Οἱ. Λημό. 2ο2, Μ. γεωμετρία. Σ. τοῦτ᾽ οὖν τί ἐστι 
χρήσιμον ; Μ. γῆν ἀναμετρεῖσθαι. Σ. πότερα τὴν κληρουχικήν ; Μ. οὐκ 
ἀλλὰ τὴν ξύμπασαν. ὅ0 ΠεΙα [Π6 ΔΓ 15 ἴο θ6 ρΡαγοε]]εα οαυΐ. 

098. Κολωνόθ}]͵ ΑΠεΥ ατεεος (]οπιβ 15 ἃ τἱϊσυ]οι5 ἄτορ. ϑυνης 
(1π Μαγίίπιιβ ϑου Ὀ] τι οα {Π6 τί οὗ βἰπἰκίησ οὐ θα Πο5) φιοίθϑ “Τη δἰ τη 6 Υ 
ἸΤΟΡΙΟ 15 Οὐὐ ἰαησιιασα 5ροῖκθ, Απᾶ λαζῇ οἵ Ζὴϊαγιαίεγς. Παῖῃ τϑοθϊνεα οὐγ 
γοκα.᾽ ὅγε 5Που]α 1ηΐου {παΐ (ο]οηιβ ννὰ5 Μείοῃ᾽ 5 4θβηγε: {πΠ6 βομο]ιαβί, 
Ποννθνεῦ, βαγϑ ἢ6 νγὰβ οἵ {Π6 ἄβηιε οἵ Τβαοοη, Ρπί Ππαα βοιηθιῃϊηρ ἴο ἄο 
ἢ ( Ο]οηιι5, Πανίηρ Δυγαηροα βοὴ ὑγαίθυνγουκβ, Οὐ Πανιησ ἃ βίαϊιθ 
{ΠΏ ΕΓ, 

Ιοοο. αὐτίκα] (Γῇ. ποία ἀῦονε οὴ ν. τ66. δ Ῥερίῃβ ἴο Ἔχει ΠΥ 
[Π6 πε οἱ 5 τι ]65. 

ΙΟΟΙ. πνιγέα] (Οἱ Ληεῶ. οὔ, ἄνδρες οἱ τὸν οὐρανὸν λέγοντες ἀναπεί- 
θουσιν ὡς ἔστιν πνιγεύς, κάστιν περὶ ἡμᾶς οὗτος, ἡμεῖς δ᾽ ἄνθρακες. 

ΙοοΟ3. διαβήτην] ΟΥ̓ νηΐ ᾿πβίσγαμηθηΐ ϑοογαΐεβ τηαῖζοθ 580) Ῥγδο- 
[104] πι58 ἴῃ δΔίμώ. 178. Ρ]αΐο (} λλμούτις 56) γαθηίιοης (Π6 κανὼν ἀη4 δια- 
βήτης ][Π ΟἸΠΕΥ σαΥρεπίουϑ᾽ ἰοῸΪ8. ὍΠε δχαςῖ τπείποᾶ οἵ Μείοῃ᾽β τηϑᾶ- 
5. ηρ Παῖα Ῥὶ ἀὁ65 ποῖ ππάογϑίαηα, ΠΟΥ παρα ᾿νε. 

ΙΟΟϑ5. κύκλος γ.σ. τ.] παίζει" ἀδύνατον γὰρ τὸν κύκλον τετράγωνον 
γενέσθαι. ὅ.Π0]. 80. Θαυ]Ὺ ψγὰβ [86 αἰΠοὰ]γ οὗ {πΠ|ὶ5 στϑαΐ ῬγΟΌ]Θ ΠῚ 
ΥΕΟΟρ ΪΖο. Δυβίορμδηθθ. 15 το] ηρ {Π6 τι Που α]οἰαη8. Μαείοῃ 
ΡΙορΡοβαβ {Παἰ (πΠ6 πηαγκαεί-βαατα 5141} θ6 ἴῃ {πῸ οθηίτα οἵ {πΠ6 οἰγου]αῦ 
οἰΐγ, ἰονναγς. νυ] ἢ βἰγθοίς 5Π.4}1] σοηνγεῦρα, οὐ (ἸοοἸκίηρσ αἱ 1 [π6 οἴπεὺ 
ὙγΑΥ) ἴτῸΠ νυ Π1ο]} {ΠΥ 5}4]] γα ϊαίβ. 

ΙοΟ7. ἀστέρος] Βηιποῖς Ὑ}1}1 ἤανα {Π15 ἴο ΡῈ {π6 ϑὰη; δηᾶ νγουἹά 
γϑαα τἀστέρος : Ὀτκΐ ἃ σοΠ]ποίίοη 15 νναηίεα, ΑΠα ΔΩΥ͂ βἴαυ νν}}} 40 ἴου 
Μείομ᾽ 5 σοϊηρδγίβοη. ἊκΔΑ58 ἴγοῃὴ ἃ βίαν, ἃ σθηίγα] ΟἸ ΓΟ Ϊ]ΑΥ 5ροΐ, γαγϑ 5ηοοῖ 
οὐ, 50. 8ἃ1΄6 νγαυβ ἴο γαίαίϊθ Πομὶ {Ππ6 ἀροτὰ. ὍὙΠ6 5] ποίῖνοβ ὥσιν, 
ἀπολάμπωσιν ἀξερεηά οἡ ἵνα. 1Τ)᾽πάουί, Πονγανθυ, ἄρρτονοϑ οἵ Βυπηοῖκ᾽ 5 
σἤαηρε ἰο ἀπολάμπουσιν, υΥἱῖΠ ὙΠ ]ο ἢ ΕἸΓΠΟΥ ὥσπερ ἀστέρος, ΟΥ. ὥσπερ 
ταστέρος Υαιιϑί θῈ τεαᾶ. ΤΠ ννΠΟ]6 ψν1}] {Ππθῃ σοδα : ὁτηδΐ {Πογθ τπαῦ Ὀ6 
Ξ(γϑοίς Ἰθαάίηρ ἴο {Π6 σαϑπίγθ, ᾿π5ῖ δ5 ἴγομη ἃ βίασγ (οὐ “{Π|6 βίαγ ξξ [Π6 511) 
ΓαΥ5 5}}1η6 ουξιίη ΘνεΙῪ αἸγθοίοη.᾽ 

Ιοορ. Θαλῇ] Οἱ, Μιμό. 1τ8ο, τί δῆτ᾽ ἐκεῖνον τὸν Θαλῆν θαυμάζομεν; 

Ιοῖο. οἷσθ᾽] ἴσθι Μείποϊςα ἃ παρα μοί ννουτῇ τηδἸκίηρ', {Π6 ᾿πίθυ- 
γτοραίϊνα τις οἵ οἷσθα Ὀεϊηρ 50. σΟΙΠΙΠΟΏ, Δ η4 δ]ηϊοβί οοηνθυηρ ἃ ΟΟΙῚ- 
Π]ΔΠα ΟΥ̓ΔΒΘΌΓΔΠΟΘ. ᾿ 

ὑπαποκίνει] (ΙΓ. 7ἤεε»ι. 954, ἀλλ᾽ ὑπαποκινητέον. ΤῇΘ Ρτερ. ὑπὸ 
ααάᾶς [Π6 ἴογος οἵ “βοῦν, ας ]γ.᾿ 
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1013. ξενηλατεῖται] ἰϊροῦς, “1Πογὸ 15 αὶ ξενηλασία :᾿ (Πϊ5 15 Θδαρουβ 
αἰϊογταίίΐου. (ον ξενηλατοῦνται. Μοίπηοϊζα, αὐορί ἰΐ, σινίηρ Παιρὶ (δ 
οὐράϊε οὐ ἰ. νὰ τὸ σουημχοι γοδαϊηρ Τ᾽ πάἀοΥ ραποίαἴοβ αἰ Υ τινες, 
“οχίριηταν Ῥοτορτίηὶ οπληθ5 δὲ Ἰαηὶ αϊἀαηλ ο6]θοῖῖ βιιηΐ,᾿ ποῖ ἃ ΨΟΥΎῪ 
παΐσγα! βοηβο [ῸΓ κεκίνηνται ; 1π6ὴ 11 πληγαὶ πηπογβίαπα εἰσὶ: ὁΤΠ6ΥΘ 
αὐ ὈΪον5 θοῦ. Ἰθὰΐ {Πἰς βθοιὴς Ὀϑῖίου θχργοϑβοά Ὀζ κεκίνηνται 1} 
πληγαί. Ἐοὸτ 16 ϑραγίδη χρυ βίοη οἵ Τογοῖρηθιβ οἷ, ἼΠπιο, 1. 144, 
1. 39. 

ΙΟΙ5. ὁμοθυμαδὸν!υ Ορροβοά ἰο στάσις. ΤΠοΥα 15. ΠΟ [ἀοίοη ΟΥ 
αἰνιϑίοη, νγ8 αὐτὸ ἃ}} οἵ ομδ )ϊηα., 

ΙΟἿ". οὐκ οἵδ᾽ ἂν εἰ φθαίη9}] ΤΠ Χαμ. Ρ]65 οο]] οι α Ὀν ΕἸΠΊ5]ΘΥ ὁ 
Επι. 71α. 941, οὐκ οἵδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι, Θ514 Ὀ]15}} {115 τι58 οἱ ἂν ᾿πηπηθα]- 
αἴο]ν αἰΐου οἷδα. Παΐ {Π6 πηθαηΐηρ 15 [Π6 βᾶΠη6 ἃ5 οὐκ οἷδα εἰ πείσω “1 
Ἰπονν ποῖ νΠΘΊΠΘΥ 1 5881} ρουβιιαάθ, 1 ἴὃδαὺ 1 5}4}} ποῖ ρεγϑβιια θ᾽ 15 α͵50 
οοργίαϊη. οὐκ οἶδα εἰτε 1,αἱ. φ 67 207 κέ (ποῖ ἴη6 1,αΐ. 7265 εῖο α7ὲ1 νυ] οἢ δχ- 
Ῥτδββοθ ἃ] ηχοβξί αἰπυπιαῖοη). Βαϊ ΘΠ οΥ [Π6 ΟΥ̓ οΥ οὐ σοηβίγα οι! οη ννὰϑ 
δυοῦ ᾿ἰπιθηἀθα Ὀν ἃ ατϑεὶς ἴο 6 οὐκ οἷδα εἰ πείσαιμι ἂν (5 ἘΠΠΊΒΙΘΥ 56 γ5), 
15 ἀοα θέα]. Δ 6 πχαὺ σοιηραγα ἴΠπΠ6 ροβί[οη οἵ ἂν νυ νου5 οὗ (πϊ]πἸκησ 
[ΟἹ] ονυεα ὈΥ δὴ ᾿ηβηϊίνε οἰααβο: οὐκ ἂν οἴομαι τοῦτ᾽ εἶναι. Τὴ {15 μᾶ5- 
βᾶσε δαυν φαϊτοηβ. Πᾶνα οἷδ᾽ ἀρ᾽ εἰ φϑαίης ἄν. Οπε Μ8. σῖνες οἵδ᾽ ἀν. 
Ῥευπαρβ5 ἂν 5Ποι]α ᾿ς Ἰθίτ πητοποῃβα αἰζεσ φθαίης, [Π6 ἀουὈ] σ᾽ οἵ 115 
Ῥᾶγίϊο]α Ὀεῖηρ 50 σοιηποη. ἀπᾶ ἂν 15 β(σ ΠΥ ἴῃ 115 ρΙασα ἢ τῃς 
ορίαϊ. δε εἰ ἴο ὄεχρύεεβ ἃ ΓΠιΐαγα, ὍῇΠα οτος οἵ ἄρα “«αἰζεσ 411 ννου]Ἱά 
51 1 φθαίης, Ὀὰΐ ποῖ ΜΙ οἶδα. 

τοι8. αὑται() Ξο. πληγαὶ, {π6 ὈΪονν5 ΠΟΙ ΠΘ Ππαα ἀθονα βαϊά νγεῖθ 
αἰγεαάν οἱ [Π6 τηατοῃ. Ηεῖα Π6 Ῥερὶηβ ἴο Ὀδαΐ Ὠϊιη. 

Ιο2ο. ἀναμετρήσει:] “ΟΠ γοι τΤηθάᾶβισα γουτβθ]ῇ Ῥαοῖς δ᾽ ὦ, 6. 
Γαίγασθ ὑΟυΥ βίθρϑ᾽ ΜΠ Δ᾽] βίοη Α]5ὸ ἴο ἢϊβ σΕΟΠΊΘΓΥ δ ηα Τηθαϑυσ σ᾽ 
τοάβ. Νὸὼὸ δχδοΐῖ ραγ8}]6] ἴο {Π15 πιδὲ οἵ ἀναμετρεῖν 15 σίνεη ἴῃ [6 Ἰεχίοοῃβ: 
οὗ. Ηοχῃι. Οὐ. μ. 428, ἀναμετρῆσαι Χάρυβδιν “ἴο τείατη ἀραϊη ραβδί (Πδ- 
τυ θα 15. ὍΤῊδ Ξοῃο]ϊαβὲ Ἔχρ]αΐῃβ ᾿ὲ ΌῪ οὐ μέτρια φρονήσεις : “111 γοι ποῖ 
τηοάεγαΐα γουγβα]ΐ, τι58 γ ΟΣ Π]Θαβασησ ἴα ρ65 Οἡ γουγϑβα] ποῖ οἢ τι5 ἢ 

ΙΟ21. πρόξενοι] ἼΠοβε ψΠποβα ἀπίυ ἃ νγὰβ ἰο δηϊεγίαϊη ἐοσείρηθγϑ. 
Τῆς ἐπίσκοπος ΟΥ̓ ΆἸΠΒΡΘοΟΐΟΥ ἸΟΟΚΒβ (οΥ {Πδηὶ ἴο νγϑ]σοῖηβ ἢΪπῚ δηα 5ῃθννῦ 
Ὠϊπὶ ἴΠ6 πον οἷν. ΗΙ5 ἀρρϑδύαποθ, ἄγβϑβ δηᾶ σαϊΐ, ΡυοΌΔΌΙΥ βυρσεβίεα 
16 σοτηραγίβοη ἰο Κίησ ϑαγάδηδρα]ιβ. 

1022. κυάμῳ] Α51 πο Αἴπθης. (Οἱ, 27. 41, κυαμοτρώξ, οἵ ἴῃς 
ΑἸΠθηΐδη 1) ετηι8. 

1024. βιβλίον Τελέου] “οτοάθηςα]ς οπὰ ΤΕ] θαβ,᾽ νΠΟΠῚ τα τηαν 
ΒΌΡΡΟοΞΘ (1 ΒΕΥρΊ]6γ) ομϊθῇ τηδρὶϑίγαϊα οὗ [η6 βίαϊβ ὑνπεπος {Π6 ᾿πβρεοίου 
οᾶπ16. Ηδ οδ]]5 [Π15 ἀοοσπιηεηΐ φαῦλον ἴῃ αἰδοοπίεπί δὲ μανίησ ἴο ἰεανα 
ΒοΠΊΘ. 

1025. βούλει κιτ.λ.1] Ῥ, οὔδει ϊπὶ ἴο Ὀδὲ ραϊά αἱ οποε δπᾶ τἱά οὗ 
[τὴς (τοῦ ]6 οὗ Π15 σου] 55ῖ Οὴ ; ἡ ΙΟἢ οοπίρηϊβ Πὶπὶ νν 61] {11 μς πᾶς ἰῃαΐ 
Ηϊβ Ραυτηδηΐ 15 ἴο Ὀ6 ἴῃ Ὀ]ονν5. 

1ο27. ἐκκὰλ. γοῦν] γοῦν Ὀγηρβ 5οπηθ Ῥατίσι]δυ ῥτοοῦ οὗ ἃ σφεπεζαῖ 
ἀϑββουίίοη. “1 5}4}1} ΡῈ ο]δά εποιρὴ ἴο σὸ: ἰηάεεὰ ((ο ργονβ 1) 1 
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ννδηϊθά ἴο βίορ δῃηᾶ βρεαῖ ἴῃ [ῃς6 δϑβθιη]ν αἱ Ποπλθ, ἢανίηρ βοῖηα τηδῖ- 
ἴειβ ΠΊΟΝΙ 1 μανα Ὀθθη ποροοϊαϊίπησ οΥ ῬΠαγπασοβ.᾿ἡ (ογίαϊη τηδίίουϑ 
μαά Ῥθθὴ πηαπασθα Ὀν ἢϊπὶ ἰοῦ ῬΠαγηδοαβ᾽ ἰηΐεγθϑῖ, ἢ6 ρυόθαῦ]ν Πανίησ 
Ῥεθὴ ὈΠ6α ΡΥ [π6 Ῥεγβίαῃη βαῖσζαρ. ΟΥ Φαρνάκῃ γὴᾶὺ Ὀ6 “ν ἢ ῬΠατ- 
πᾶρο5.᾽ ὙΠΕΙῈ 15 ΠῸ δνιάθηςα ἴο 5ῆθνν ψνηαΐ {η6 ᾿υυιβίημαθ5 νγὰ5: [{Π6 
πορσοιαίϊηρ Ραγί85 γα ΑἰΠθη5 αηὰ ῬΠΔΥΠδΟΕ5. 

Ιο29. οὑτοσί] Ποῖα Π6 Ἰυεαίβ. ΠΪπῚ, (6]]Π1ησ Πῖπη {Ππαΐ {Παΐ 15 ἢ15. ἐκκ. 
περὶ φ., ΟΥ̓ 811 Π6 Μ1} σεῖ [ου ἢΪβ βῃρροσί οἵ Ῥῃδγηδοββ. 

1031. μαρτύρομαι] (ΟΕ, “εὔ. 956, ας. τττ9. 

1032. ἀποσοβήσει:)] [ηἰταηδὶ(ϊνα, ἃ5 ὈΘΙονν ν. 1258: Ὀαπί {χαηϑινε 
ἴῃ ψ. όο, Κα. 46ο. 

κάδω] “ὈΔ]]οΐ-οχαβ :᾿ νϊοἢ [Π6 ᾿πβϑρεοίου Ὀγουρης 5 δὴ ΑἰΠθηΐδη 
ΟΟΙΏ 55] ΟΠ ἴο ᾿πἰτοάτιοα δ Π]ΟοΥδΟΥ. 

1035. ἐὰν δ] ΤὍΠε βἰαίαςε- ΠΟΘ σΟΙη65 ἴῃ γεδάϊησ; [Π6 αποία- 
[Ἰοη5 ΟΠ] ΠΙ5. βίαϊαϊεβ αύα ποί τηθίσιοα], ΔΗΥ͂ ΤηοΥ6 {Πα {Π6 [ογηλ]α οἵ 
ῬΓΆΥΕΥ ἄρον δ ν. δ8όβ. Ὅπε ᾿πἰγοάποίοη οἵ ομα νγῆο οἤδευϑβ βίαίιςεβ ἴῸυ 
5816 15 ἃ 56 {1Γ6 Οἡ ἴπΠ6 νϑηδ] Υ οὗ ΡῈ Ὀ]1ς πηθῃ ἀπ Ἰαρσιϑἰαΐουβ δὲ ΑΙΠ6Π5. 

Ιο4ο. χρῆσθαι κ.τ.λ.1 ΝερΠεϊ]οσοσογρία, 85 οο]οηἸΖθά ἔτοσὰ ΑἿΠ6η8, 
5Που ἃ [Ὁ]]ονν [Π6 ΑἰΠποπίδη ννεϊρ]ίβ, τηθαβιγαβ, εἴς. ΟἸΟΡΥχαβ ννὰβ ἃ 
οἷν ἴῃ Τῆγασα ΠδαΥ ΑἴΠΟ5 : ρεῦμα ρ5. οἠἱγν βαἰβοίβα Ῥξοδῖιβα τ σου] θ6 
τῆγπηθα ὈΥ ὀτοτύξιοι, ἀπ τ ἃ ῬΟΒ51016 ΑἸ] βίο (45 ΤΙ παοτῇ {Π1}Κ5) τὸ 
ὀλοφύρομαι, ὀλόφυς. 

1042. ὡτοτύξιοι] οἱ ὀτοτύξιοι, ἴγοτη [Π6 ΟΥΥ ὀτοτοῖ «πα [Π6 νϑὺρ 
ὀτοτύξζω. ἨΦδ πιϑραῃβ {Ππαΐ {π6 βίαξζαί- ΠΡ Υ 0011} σϑοοη Πᾶνα βοιηθίῃϊησ 
ἴο ΟΥΥ ἴοΥ. 

1044. τί πάσχεις : “ΝΥ Παΐ αἴ γοι ἀοϊηρ ν᾽ Ῥ. Ῥερίηβ ἴο Ὀϑαΐ Πῖπη. 
1045. πικροὺ}) Α5 Ῥεῖον αἱ ν. 1468, πικρὰν τάχ᾽ ὄψει στρεψοδικο- 

πανουργίαν : οἴ. Ἐπ. 77εα΄. 300, πικροὺς δ᾽ ἐγώ σῴι καὶ λυγροὺς θήσω 
γάμους, πικρὸν δὲ κῆδος. Ηΐδ5 ἰαννϑ α΄ξ ἴο οοϑβί ἢ ἀθδΥ. 

το46. καλοῦμαι] ὍΤΠε ᾿πϑρεοίου βυτημηοηβ Ρ. ἰηΐο οουγί, Παηλϊησ ἃ 
πο ἰοΥ [Π6 {τ|4]. ; 

1047. ἀλ, οὗτος] ΤιΡΙγηρ᾽ Ξγρυῖβα : οὗ. ΞΖ. 89, Δ᾽ α71. 840: ἴῃ [Π8 
[ΟΥ̓ΤΏΘΥ ΡάββαρΘ Τπ5ῖ ἃ5 Πεύθ, ψΊ ἢ οὗτος, “ΤῊΥ {ΓΘ η4,᾿ 

Ιοβο. στήλην ͵ ] Οπ ΨΠΪΟΙ ἰαννβ ὑγεΥα ᾿πβου θεά, Ι͂ῃ “4εΖ. γ27, 
ΤΊοΔΘΟΡΟΙ 5 ροθ5 ἴο {είς {Π6 ΡΙΠγ ἡ ὙνΠ1Ο]. {Π6 ἴθυπηθ οὗ Π15. {Υθα Εν ΔΥΘ 
νυυτη. ΔΝ ΏΠ6 Ῥ, 15 ἀδα!ηρ ἢ ομα οἵ {Π656 Ῥίαριιθβ, {π6 οἴπεὺ 
᾿ΟΠΊ65 δος ; ν. 1052 πιιδί Ὀ6 [Π6 Ἰηβρθοίου᾽ 5 θθοδῖιβα οἵ τὼ κάδω, οὗ 
ν. 1032: Ῥαυΐ Ρευπαρ5 ν. 1οβᾷ 5Π0]4 6 {πΠ6 βίαίαιθ- το Προ 5, ΠΌμη {Π6 
τηθηΐίοη οὗ στηλη. [ἰ 15 σοι ΠΊΟΏΪΥ, ΠΟ ΟΥ, σΊνθη ἴο {Π6 ᾿ΠΒΡΘΟΙΟΥ, 

Ι0ο52. γράφω] Ὀϊπάοτί 5αγ5 γράφειν 15. “τημπ]οίατη αἴσογα,᾿ γράφε- 
σθαι “ ἀοουβαγο τ ἃ ἀοιθία] αἰδεϊποίοη. γράφεσθαι ταραῃ5 “ἴο ἱπαϊοΐ :ἢ 
Δα οΥἀϊ πα ]γ γράφειν ἀο65 ποΐ τηθδη {Π1|5. Βυΐ φεύξει γραφὰς ἑκατον- 
ταλάντους τέτταρας (7. 445) 15 Εαπ!να]οηΐ ἴο γράψομαι σὲ γραφὰς ἑ. τ. 
Απᾷ {Π|5 ἴπ ἰοσυπι αἰ Π{6γ5 νυ Ππ1||Ὸ Γτοτὰ γράψω σε μυρίας δραχμάς. Οπαὲ 
ναὶ ΓΥΓΠΟΥ ἰηθίαποοϑ ἴο ρον ἴΠαΐ (Π6 δοίϊνα νοΐϊοθ 15. δἰννᾶγβ ϑϑᾶ 
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ἢ ἀσουξαίϊνο οἵ {Π6 πῆς {παῖ {ΠῸ ᾿γά]οίον Ιανϑ, (6 τ 16 νυ ἢ{ΠῚ ἀσοιι- 
βαϊΐνο οὗ της ἱπαϊοϊμχθηῖ, 1... δηὰ 5. σῖνθ πὸ οὐδοῦ τοίργοπος ἰοῦ {Π15 56 
οἵ τὴς δοίϊνε νοῖοο. 

Ιοῦ5. λαβέτω] ὙΤΠὸ ΟΠοτις αὐὸ οα]]οα ἴῃ ἴο ΠΟΙ͂Ρ ἴῃ δῇ αἰζαοῖς ; 50 
τῆς ῥαὶγ στὰ οἵ, Ρ, ρόθβ ἴῃ ἴο Πηΐϊβ {Π6 βαογίποο; νυ ἢ {6 ΡΥϊθϑί ἃςο. 
ἴο 1ιηάοτς οἱάοΥ ἰοχῖ; Μοίμποϊὶτο σῖνοβ 4}} (γε ᾿ἰπη65 ἴο "0: 50 1παΐ 
1Πη6 Ρυδϑὶ ἀοθς ποῖ γδαρΡ ΑΓ ἰοὺ ΠῚ5 αἰ βηἶθβα] αἱ ν. 880. 

1ο58---ττ17.1 Δ  ΉΙς 16 οὐοΥβ ἀγ ρΡῸης ἴο {Π6 βδογίῆοθ, (η6 ΟΠ οσιιβ 
ἀο] νου ἃ βοοοηα 5ῃογί ραγααβὶβ, ἃ5 ἴῃ 116 αὐγεέρ τ ς ἀπὰ οἴ ΠΥ Ρρ]αγθ. [1 
ΠΟηβϑίβ οἱ ἃ βίσζορῃθ, δρίγγ θηγα, δηςἰβίσορθ, αηα δηϊθριγγπθιηα. ὍΠΟΥ 
ἀθβοῦθο ἴη6 σοοά ψνῃοῃ {ποὺ ἀο, ἴη6 ΠΑΡΡΥ [6 ἴῃ ν ̓ ἰβαά ; απᾶ ρτο- 
ΒΟΥ 6. σογίαϊη οὗ {ΠΟΥ Θηθ ηἾθ5, μα ΡΥοηἶβο ἴο γονγαγὰ {Π6 Ἰπᾶσεβ 1{ (ἢ 6 
ῬΥΪΖΘ ἰ5 ἀνναγάβα ἴο {Π6 ῥ]αν. 

Ιοϑ8. παντόπτᾳ] (Οἵ. ϑορῇ. Οεΐ. (οἱ. τοϑ4, Ζεῦ θεῶν πάνταρχε 
παντόπτα. ΤΊ] Ὀἰγβ ἀγα πονν ἴο σεί {Π6 Ποηοιτβ απηὰ {{{165 οἵ Ζειϑβ. 

τούο. εὐκταίαι.] ΑΞ δὴ ερίϊῃθιὲ οἵ εὐχὴ ΡεΥπαρϑ ΟὨΪΥΚ 564 Π6ΓΟ. 
γε Βανθ, ᾿ιονγενοῖ, εὐκταίαν λίβα, εὐκταῖαι ἐπῳδαὶ, «αὐιὰ τὰ εὐκταῖα 
Ξε εὐχαὶ ἴῃ Αφβο. δηά ϑόορῇ. [1{ βθθηὴβ ἴο τηθαῃ “ϑοϊθιηη, βαγηδϑβῖ 
Ῥγαγευβ᾽ ἤθΥο. 

ιοό2. εὐθαλεῖ!] ὙΠ α 15 Ιοησ. ἘατρΙθ5 πι565 (Π6 ννοτὰ ἴῃ 7γυαώ. 
217, εὐθαλεῖ τ᾽ εὐκαρπείᾳ, ἴῃ [Π6 54 η16 πηείγθ. [{ πιιβδὲ Ὀ6 τείοσγθα ἴο 
θηλὴ, Ὀεϊηρ ἃ ΤἸθοτῖς ἴογπη. ὙΠΟΙΘ ἀγα Α]50 τιϑϑᾶ εὐθᾶλὴς, ἀμφιθᾶλής. 

τιούᾳφ. οἱ κι-τ.λ.] Μείπεοκε, σῇ Βυαηοκ, τνουἹά τοαα ἃ - ἣ, ἀπά 
ἐφεζομένα (ῃποπι. ἔθ η}.), αἰςὸ αὐξανόμενον ἴογ αὐξανόμενα, ΜὨΪΟἢ 15. οὗ 
σοῦγθα ἢδαΐ. Ρ]. 1{ τεϊαϊηβά. 1 πάογί ργοποιησοβ ἴΠ6 ἰοχί βουμά, δχ- 
Ρ]αϊηίησ ἰξ ἃ βααϊναϊθηΐ ἴο κτείνω γένναν θηρῶν οἱ πάντ᾽ ἐν γαίᾳ (5.. 
ἀποβόσκονται) ἅ τε δένδρεσιν ἐφεζόμενα καρπὸν ἀποβόσκεται. ΓΠΕΓΕ 
βϑϑηβ ἃ αἰβιϊποϊίοη Ὀαδίννεεη {Π6 ἐκ κάλυκος αὐξ. “ἤονετς, οογη, εἴο.,᾽ 
δηα {Π6 Ρτοάμπος οὗ ἰτεεβ. Οἵ, ὅορῃ. οδα. ἄδχ, 253, φθίνουσα μὲν 
κάλυξιν ἐγκάρποις χθόνος. Ιῃ ν. Ιούξ5, αὐξανόμενον γένυσι παμφάγοις, 
γῇ] Μείπεϊζε γθδαάβ, ἀρυθαβ τηοβί οἰ βεὶν ἴῃ τηθίσε ἢ ν. 1ο95. καρ- 
πὸν τηιβί (Πεη 6 υπάεγβίοοα νυ] ἢ αὐξ. Τ᾿πάοτῇ ἀρρτονυεβ οὗ παμφαγοις, 
ψ ἢ Ποῦτεα Ξυρρεβίεα οἱ (ῃς στοιηά [Παΐ {ῃς6 ροεῖ 15 ᾿πίθης ΟΠ} 
Ῥ]αγίηρσ Ὀἢ πᾶς ΔΠα [ἴ5 σοτηροιηάβ {Πγουσῃοιΐ {Π6 Ρᾶββαρα. 

τούό6. ἐφεζόμενα] Τῇ [15 ὈεῈ τεδα ἐφεζομένα τἴ ἰ5 τοηρ ἴῃ τηείγε, ἃ5 
ἑξζόμενα (-----} 15 ἴο σοΥΓοβροπά ἴο -ημβρινοῖς ἴῃ ν. τορ6. Πα σἤδηρσα 
ἔγοτη τῆᾶϑο. Ρ᾽] αγὰ] ἴο παῖ. Ρ]. θείη αν κννατά 164 ἴο ἴΠ6 αἱ εγαίίοῃβ 5ι- 
σεβίεα Ὀγ Βγαπηοῖς, εἰς. Ηθυμηδηη ΡΙΌΡΟΞβε5 ἐφήμενον ἀσυθοῖηρ ἡ ἹΠ καρ- 
πὸν, νη ϊοἢ 5 πππαίαγαὶ. 

Ιούφρ. δάκετα] «.». (6 Ξοουρίοῃ, βᾶγβ ἴΠ6 βοῃο]ὶαβί. ΟἾΠῈῚ ρεβίϑ, 
ΒΌΟΝ 45 51:41] ἰπβεοίβ, ἀξ ]αϊΐθ 5 τη ἢ πηθαηΐ. Τὴ Ὀϊγάβ σοπἤα ΠΥ 
ἄεοϊαγε {Πεὶγ σοοά βεγνίοοβ ἴο [Π6 ἰδγιηθῦ; οὗ ψνΒ]Οἢ 11 15 Παγὰ πονδαάδυβ 
ἴο σοηνίησα ΠΪΠΊ. 

Ιο7ο. πτέρυγος] Μείπεϊκα ρύοροβεβ φάρυγος, “ ὈΥ͂ ΤΩΥ (Ὠτοαί,᾽ ἀ6- 
γουτεά Ὀγ τη6: {πε τεχΐ πηθδῃβ “ ὈΥ ΤΥ 5νγοορίηρ ἀονῃ οἱ {Πειη.᾽ 

1072. Διαγόραν] Τϊαροταβ οἱ Μεῖος νγγῇο Παά Ἰϊνεά αἱ Αἰἤθηβ ννὰβ 
Ῥαοιβεουῖϊθα δηᾶ βχρϑ]θὰ ἴοσ βιρροββα δίμείβιη, δπᾶ ἴοσ τὶ ἀϊσαϊηρ (Π6 
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ΕἸΠΕ απ τηγϑίθυϊθβ. ΤῸ Πῖ5 δἰ ποῖϑηι ἴΠεγα 15 γϑίεσεησε ἴῃ δΔμό. 830, 
Σωκράτης ὁ Μήλιος. Α ῥΡΥῖοα Παα Ὀδδη βεΐῖ οἡ ἢΠῖβ ἢθβαά, θαΐ {π6 Αἴῃε- 
Ὑϊαη5 ἀϊἸά ποί σαΐοῃ πη. Ηδ ννὰβ νεΕΙῪ [ἰκεὶγ ἀεδαά Ὀείογε {πε {της οὗ 
1815 ΡΙαν, δ5 Πα '5 ἐὁουιρβα ψ τ {ΠῸ “ ἀδαα ἰγταηίβ. 

[ο73. τυράννων] ὙΠ ΑἰΠοπίαῃς ἡγοῦα Ἔχίγθηλεῖν--- νὴ τ αἰ σα] 5] 
ΔΡΡυθμοηβῖνε οἵ ἰγγαηίβ. Οἵ. Κ͵52. 488, ὡς ἅπανθ᾽ ὑμῖν τυραννίς ἐστι 

καὶ ξυνωμόται. 

ιογύ. χἠμεῖς ἐνθάδε] Α5 1ῃΠ6 ΑἸΠΘΠαΠ5. Ῥγόβουῦ6. {ΠΕΙΓ Θηθηΐθς 
Τλῖασογαβ πὰ [Π6 οἹα ἰγγαηΐβ, 50 γα Πθύα 11] βεΐ ἃ ὑσῖσα οὴ ἴῃ6 ποαά 
οἵ οὔ[8. 

1ο77. Φιλοκράτη] Α Ὀϊγᾶ-56 1160, πηθη πα ἀρονα δ ν. 14. Ἦδ ἴ5 
ςα]Π1εα Στρούθιος ἃ5 1 ἴτομι Πἰβ5 σοιπίγυ, “ Θίγα δ ῃ ἡ ἴο σοΥοβρομά ἴο 
“Με]ΐδπ ;᾿ Ῥαΐ [Π6 ννοσὰ 15 οἵ σοιιγβα τοπὶ στροῦθος, “ἃ Ξραϊτονν.᾽ 

τογ8. ζῶντά γ᾽ ἀγάγῃ! Τπε Μ55. Πανε ζώντ᾽ ἀγάγῃ. Μείπεϊςε γϑαάϑς 
ξών τις ἀγ. ΠΕΓα ξὼν 15 ἀοοα5. οὗ {Π6 44]. ζὼς, ἃ γασθ [Ουτὴ ἴου ζωός. 

1τογ79. ὅτι κ.τ.λ.] ῬΙΠΠ]οογαΐθ5. βίσησβ ἰοσείΠεΥ δηα 5615 51η4}} Ὀϊσά5 
οὗ (η6 πποὴ Κιηά ; δπα δααβ 1η51]} ἴο 1Π] ΟΓΥ ὈΥ͂ 5611Π1ὴσ {με η δ βθνε ἴου 
{Π6 ο"ο]. 

τοϑο. φυσῶν] “ΒΙον πη {πο ἀρ᾿ ἴο παῖζε {Π8πὶ Ἰοοῖς Ρ] ΠΡ, 
ΔΡΡδτΘ ΠΥ. 

1Ιοϑι. ἐγχεῖ τὰ πτ.] Τῆς εχρ]αημαίίοη σίνεη ὈΥ {ΠῸ ᾿ἰαϑί βοῃο]αβί 
56 615 ᾿εϑί; εἴροντες γὰρ διὰ τῶν ῥινῶν καὶ κρεμῶντες ἐπώλουν, ““ἢς νν}1}} 
ἄγεθ {πεῖ ποβθ5, Ραςηρ [δαί Ποὺβ ἴῃ {ΠεῚγ Ὀ1115, Ἀααά. ὙΠαε 86 οἵ 
ἐγχεῖ 5 οσυτίοιι5. το Ό]Υ Ὀοίἢ (Π15 ἀπα φυσῶν ὙγεΕΥ6 τα σι]αῦ ΡΟυ] ΓΘ γεΥϑ᾽ 
γννοτάβ. Μείμοῖτα σοπ]θοίαγεβ ν 1 πὸ Ῥτο ΠΥ ἐντιθεῖ πτερά. 

1τοϑ82. παλεύειν] “ἴο δοΐ 45 ἀδοον- ἰγ5.᾽ ΑὙβίοιϊς (2 4. 1χ. γ. 8) 
5Ρθα 5 οἵ {υτ{16-ἄονεβ ἀπα Ρίρεοηβ Ὀείησ Καρί 5 παλευτρίαι, Ὀϊ πάοα 
(τετυφλωμένα). ὙΠ 5οῃμο]αβὲ οα {Π|5 ραββαρα (6115. τι5 [Π6 βᾷῃ)δ; δῃά 
τΠαὶ {πΠ6 Ὀϊ45 νγεσα ραΐ ἴῃ ἃ πεΐῖ δ5 οαἹ]Ἱ]- ὈΙγά5. ἴο δ᾽]Ππγα {Π6ῚΓ Κη, Ηδ 
αἀάς τοῦτο γλωσσηματικῶς παλεύειν ἔλεγον, ΠΕΙΘ ὙΔ. 5Ε6 5 ἴο Τ6Δῃ 
εἴη ἴῃ6 ἰθομηϊοαὶ Ιαησπαρα οὗ ὈϊΓα-οαίοΠουβ,᾽ Α ὈΪγὰ {Ππ5 εηρ]ουθα 
νγὰ5 οα] θα τη 1 αἰ “θα, 

τορο. χλὰ. οὐκ ἀμπ.] ΗδΡΡΥ Ὀϊγᾶβ, γγῆο ἀοη᾽ἐ ΠδΘα ὑγαῦπὰ ΥΔΡ5 ἰπ 
ὙνἸΠίου, ΠΟΥ δ ΠΥ [τομὴ Πδαΐ 1ἢ ϑηηηεγ Σ ὍΤΠδ να]ρσ, ἀμπισχοῦνται 566 ΓῚ5 
ἃ νΕΥῪ ἀουθί αι] ἔοση. ἀμπισχνοῦνται 15 {Π6 τοαάϊησ οὗ βδοῆα Μ9595, οἵ 
ΑἸά5, ἀπά 15. ἴακεὴ Ὀγ Μείμεϊθ. Ἷ]}Ὼη ζζε52. 1150, 1152 {πΠεγα 15 ἀμπισ- 
χόμενος απ ἀμπίσχετε; Ὅπὶ ὑπισχνοῦμαι, ἱκνοῦμαι, εἴς., βιρροτέ {Π6 
454 }1Ζ6α [ΟΠ πεῖ. [{ 15 σοί] γὰ5 οἱ Βυαηοὶς ἴο ργόποιηςθ ἰΐ ἃ 
“νοχ ΗΪΠ111.} ἘῸΣ εἰΠεὺ ἀμπίσχονται οἵἡἿἮἩ ἀμπισχνοῦνται αἴ ἃςο. ἴο 
δηαίοσυ; ὕΡπὶ ἀμπισχοῦνται ποΐ 50. 

ΙΟρ1. θερμὴ κ.τ.λ.1 ΘοΡΠοο]65 ἢδ5 βοιηθίῃιησ ΠΠ|κ6 {Π15 ἴῃ 7Ζγαε. 148, 
καί νιν οὐ θάλπος θεοῦ, οὐδ᾽ ὄμβρος, οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ. ἘΎΟΙῚ 
1Π6 5. Πῃο] αὶ γα ΤΑΥ͂ ἸΠΓΟΥ 5οη6 γεαά πνίγουσ᾽ ἴογ πνίγους ἢδεγε, Βαΐ 
16 σϑη. βίηρ. πνίγους ὈείίοΓ Ὀα]αηοθ5 χειμῶνος οἵ ν. τοῦδρ. ΝΥ ΠΕΙΠοΥ ἰὲ 
5 ἴο Ὅ6 ἰαϊζθη Όβο ον  σ]ΟΥ 5. ἰθιῆροΥο, αθϑίαϊβ,᾽ ἃ5 1 ηογί βαγ8, Οὐ 
ἰ5. σθη, ἀδροηάρηΐ οἡ ἀκτὶς, 15. Δ Ορβη ααρϑίίοη. ὍΠ6 αὐγαηροηχεηΐ οἵ 
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{πὸ νους Γἀνοῦτς τὰς Ἰαϊίοσ σοηβίχιοιοη. Θάλπει ἡγθσαηβ Πρὸ " ῬΌΓΏ5, 
νυ Α 5 ΟΥΟΥΠλ ΟΠ. 

τορ4. φύλλων κι7 Μοϊποῖςα οθ͵οοίβ “φύλλων κόλποι, ποβοῖο ἡ] δ ηῖ.᾽ 
ΤΊα χργοββίοη 5θθη5 αιϊζς παΐαναὶ. ΟἿ. ΜΙ ΟΣ 5. “ἴοννοῦβ. απ Ἰραίι1ὸ- 
Ὡλ οι 5 ἰΐ 5665 Ὀοβουν ἃ Ὠἰρὴ ἴῃ τα[οα {γθοβ. 

Ιο95. ἀχέτα:)] (ΙΓ δας. 1150, ἡνίκ᾽ ἂν ἀχέτας ἄδῃ τὸν ἡδὺν νόμον. 

τορύ. ἡλιομανὴς] Α οοτίαϊη σογγθοίίοη τοι ἴῃς Μ 5, ὑφ᾽ ἡλίῳ μανείς. 
Θυϊάας. Πὰς ἡλιομανής" ὁ τέττιξ ἐπιμαίνεται γὰρ ἡλίῳ. Τῆς Ἰἴηδ 15 ἴο 
σΟΥΤΘΒΡΟ ἢ ἢ ν. τού. Τῆς οἰοσαάα ἰ5 πηαὰ νυ} ἀο] ]ρ]ς αἱ {Π6 δα. 
1 άου οἶνοβ βονοσαὶ ϑἰμλ ]αγ σοπ ρου πη. Ομ μαίνεσθαι. (Ἷ( Ὀεϊον,, 
ΝΣ Σδὲ, 1284. 

Ιτοο. παρθένια Δ. μ. “ ἰοπ ον νυ 6 ΟἸν τ ]ς Του οβ.᾽ Τὴ λευκότροφα 
[6 ἢτϑὶ ἰς [Π6 ἱπηροτίαης μα] οἵ {π6 σομπηροιηᾷ ; {Π6 ὈΘΥΤΙΘ5. ἀγα Ἀν ΗΪΐο, 
ἀπά ἴον στον (τρέφεται). [Ιπ [Π6 βαπὶθ νγὰν λευκόπτερος νιφὰς (Α 650]} 
Ῥργον:. ἵΚϊρεί,. 903) 15. “ννηϊΐθ [δας ΠΘΥῪ 5ηονν ;᾿ δηᾶ ἴῃ 50ρΡ. Οεώ. (Οἱ. 
718, ἑκατόμποδες Νηρηΐδες, "τὴς Παηάγοα Νοτ͵οὶαβ. 

κηπεύματα] " σατάφῃ {τἰ15, Ξοοάς, οὐ ἤοννειβ :᾿ ῬΓΟΡΔΌΪΥ [Π6 ΤΟΥΤΊΘΓ. 
Ηεγπιαηη (ΟΡριβο. 1. Ρ- 58) συοίεβ. [τοῸπὶ 1] οσι5. ΘΟ. 11. 37, πλῆθος 
ποταμῶν διαρρεῖ καὶ ποιεῖ κατάρρυτον πολλοῖς κηπεύμασι καὶ καρποῖς παν- 
τοδαποῖς τὴν χώραν. 

1104. ᾿Αλεξάνδρου] ΤῊΣ ᾿πᾶτσσοβ 5.41] σεῖ [Υ πιοῦα μα Ῥαγὶβ αἸ4 [οὐ 
.ἷ5 Ἰπάστηθηΐ Ὀδίννεθη ἴῃς σοάάθ5565. 

ι[ιού. γλαῦκες Λ.] ΤῊΘΝ ον] νναβ βίαιηρβά οἡ ἰῆς ἴουγ- ἀγαοῆγη Ρῖθος ; 
(Π656 ονν]β (ῃ6 Ὀἱγάβ. νοῦ 6 40]6 ἴο βρρ!υ. [αὐτί νὰ [ἢ 6 
πιοιηΐαίπ ]ΠΘγα [Π6 ΑἸΠΘΠΐδη 5 "νοῦ ΠλΪη65 νγοτθ. ὙΠ656 ον] ψνου]ὰ 
πον ὈγαΘά {Πεῖγ Ὀγοοάς ἴῃ {ΠῸ ᾿πά σοϑ᾽ ραγβ65 πα Παίς 51η4}} σῆαηρα, 

1109. εἶτα] Νενναγά {16 βεοοῃά : γοῦγ Ποιιθαβ Ψ}}}} 6 Π|κ6 σγαηᾶ 
[6 Π1Ρ165, νγε 5411] δα {πε ογτονῃπίησ εαοὶθ (οὐ ρεβάϊπιθηϊ). Π6 Ῥ]αῪ ἰβ 
οὔ" 16 ἀοιθ]θ πηθαπὶησ οὗ ἀετός ; ννπαΐ [η6 ἀετὸς ννὰβ, απα ννῆγν 50 οδ]]εβᾶ, 
ἰ5 ποῖ υϊΐα οἷεασ. ἋΠΠ|ὸ 1ιατίηβ. μαᾶ {116 [δῦ 450 : “ ϑιιβίϊ ηβηΐεθβ [ϑι]- 
σίαῃγ δαπῖ]αθ,᾽ Το. 

1111. ἀρχίδιον] “Α 5ππσ ΠΕῚ6 ροβί τ᾿ ἴῃ νη ὶοἢ 1 νοι νναπΐ ἴο 40 ἃ 
ΤΙ {16 Ἔπ θ6ΖΖ]Ἰησ, γοῦ 5141} Πᾶνε ἃ ἶσα {116 Πανὶ ἴο ΠΕΡ γοι ἴῃ ἰανίησ 
5ΠΑΓΡ οἷαννβ ἸΡΟῺ ὑου ρύογ. Νοῖϊοα {Π6 αἰ πη πῖνε. ὙΠ6 γαρδοῖοιιβ 
Πανὶς νὰ ἰο Ὀ6 ἃ ΠεΙρεσ ἴῃ ρ] απάθσ, [Ι͂ἢ ζ. 1052 ΟἸΈοη ΔΡρεδὶβ ἴο 
ΠΤ ολι5, ἀλλ᾽ ἱέρακα φίλει μεμνημένος ἐν φρεσὶν, ὅς σοι ἤγαγε συνδήσας 
Λακεδαιμονίων κορακίνους. 

1113. πρηγορῶνας)] “Οτορδ,᾽ 50 ἰῃπαξ {πεν τηϊσηξ στάση [Π6 τηΟΥΘ. 
Ετομ πρὸ ἀπά ἀγείρειν: σ4]]6 4 «5ο πρόλαβος, ὈοΙῈ ἰογιὴ5 Ὀεϊηρ (δος. ἴο 
501Π0].) ἀπὸ τοῦ συναθροίζειν ἐκεῖ τὴν τροφήν. 

1114. ἣν δὲ μὴ] 1 γοιι Ἰπᾶρσοβ 4ἀο ποΐ σῖνε τι5 [Π6 ῥυῖζθ, γοι Πα Ὀείίου 
Ἰοοῖὶς ουἕϊ δηα ρῥγοΐθοϊ γουγβεὶνεβ. μηνίσκος ννὰ5 ἃ ΟοΥ̓θβοεη-5 Πρ α οονοῖ- 
ἴησ ἴο Ῥτοίΐεοίϊ {(Π6 μεδὰ οἵ βίαίιιεβ. ϑοπια {Π1ηκ [Παῖ [Π6 ΠΙπΊθιι5 ΟΥ̓ ΡΊΟΥΥ 
οὐ ΟΒγιβιίδη βαϊηΐβ ννὰβ πεποα ἀεγινεα ; Ὀπί βοιηθίησ απϊί6 ἀἰϊκίποῖ 
ἴγοτη [15 5ῃ 6] τεσ ογθβοεηΐ βε 6 η5 ἴο πᾶνε Ὀεεὴ δααεδά ἰο {Π6 μεαδάβ οἵ 
ΒΟΠΊ6 5ἴδίιιθς εὐύεὴ Ὀν (ῃ6 Οτξεῖτβ, ἰογ Γμιοίαη 5ρεαῖκβ οὗ 5ίδίιιεβ. πανίηρ 
ἀκτῖνας ἐπὶ τῇ κεφαλῇ. 

Ω. Α, 1 
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1118-τ188.] Ρ. γτεΐαγηβ ἔγοτῃ [ἢ βΞδουϊῆςε: ἃ τη πο Πσ Υ τεροσῖς ἴο 
"πη ἴῃς ὈυΠ]Πάιησ οὗ ἴῃς οἰ πγ4}}, ἀπᾶ [ΠεῈ ουκ ἄοπε ὈΥ [86 ἀϊδετεπὶ 
Ὀϊτάς. ὙΠΘη σοπΊδΞ ἈποΐῃῚ ΤΏ ββΈηΡΕσ, τεροσίησ {Πμαΐ οπα οὗ ἔπε σοάς 
μας ἀατεά ἴο επίεσ {πε οἰΐν ργεοϊηςΐβ, ἀπὰ ἰ5 θεὶησ βοιιρῃϊ ἔογ. 

1110. ὡς ἀπὸ] ὡς τεἀυιπάαπέ, ἀ5 οἴζεῃ Ὀείοτε ἴῃς ργεροξιξοπϑ εἰς, ἐπὶ, 
πρός. [1ἴΘΧΡτΕββεβ, [παῖ 15 ἴο βὰν, τῇ [Πεϑὲ Ρσεροβιτοπβ, ἃ τεα] οὈ]εςξ 
Τωβξῖ ἂ5 οἴϊδβη ἂἃβ ἃπ Ὡρραγεπῖ οπμε, δπᾶὰ {πμεγείοσε Βασαν δαάτηϊ5 οὗ ἴγαπϑ- 
ἰαῖοη. Μείπεκε, ἐ]] ονησ ΠΟΌτεθ, τεδάβ οὐκ ἴοσ ὡς. 

1121. ᾿Αλφειὸν πνέων] “ ρΡαπίϊπσ {κὸ ἃ σᾶς :᾽ τρέχει ὡσεὶ ᾿Ολυμπι- 
ακὸς σταδιοδρόμος, ϑοῆο!. ὙΠε ΟἸντηρὶς οοῦγξε νγὰβ Ὀγ ἴΠ6 τῖνεσ ΑἸἹΡΉ δα. 

1122. ποῦ ποῦ] ΤΠε τερεετίοη οὗ ποῦ 515 ἴῃς ρμαπίϊπσ Βαϑίε οὗ ἴπε 
ΤΠΘΞΞΘΉΘΘΓ. 

ιτ1:6. ὥστ᾽ ἂν] ΤΠ ἄν ρΡξΐ φαΥῪ ἴῃ ἴπΠῸ Ξεπίεποα δἀπά τερεαίεα: ἃ 
ΟΠ ΠΟΙ 56. (Οἵ. Ληεό. 783, 840. 

Πρ. ὁ Κοιιπασεὺς] “Ῥγοχοηϊάες οὔ Βοαβξίοπ Ὃγ Βγαρθοτοιρῃ :᾿ 6 
ὩΠΏΊΕ5 ΠΙΠῚ 845 1 ἔἴτοιη 15 ἄειπθ. Τῆηΐ Ῥτγοχεηϊάεβ νγὰβ ἃ Ὀγασσαγΐ, ἃ5 
νγῶ5 αἰβο Τπεορσεπθς: [ΠΘῪ ΔΡΡΕδΓ ἴο Βαανα Ὀδεη οδ] δα καπνοί. Οἵ. ΚῈ:2. 
5334. ἢ με ποίησον καπνὸν ἐξαίφνης ἢ Προξενίδην. Απά ἅδΡονε αἵ ν. 822 
γε Παα ΤΠεοσεπεβ. ΤΠ οἹοπαν ἀηβαθβίαπίαὶ ἐαὈτῖς οὗ [Π6 παν ον 15 
Βεδῖν Ηἰηϊεα αἱ ὈΥ 1Π6 ἌἽποῖος οὗ [Π15 ραὶγ ἴο ἀτῖνε {Πεὶγ σπατιοῖβ ραβέ 
ἐδ. ἢ οΟἴΠΕΥ οἡ {Π6 νν8]}. ὍὙΠΘΙΘ 15 Ρ] δ η]Υ βοσηα Δ] βίου ἴο πε ντ4}15 οὗ 
ῬαΡυΊοπ, δἱοηρ ΠΟ ἃ ἔοι τ- Πουβθα σπασγιοῖ σουἹὰ ἀτῖνε (Ηετγοά. 1. 170). 
τα ἔνγο οουἹά ρα55 ΜῈ ΠοΥβος ἃ5 ἰατρὲ ἃ5 ἴπε οοάξη ἤοῦξε οὗ Ἴσον. 
ἘῸγ 1Π15 5 σουία! ΠΥ τηδαπξ ; ποῖ ἴΠ6 βίαϊπα οὗ ἃ ἤοῦξβε ἰπ ἴπε Αρτγορο]ς 
τ ΟΠ6 ΞοΠῃο ας βανϑ; {πουρΉ, 1{ {Π15 σγεσα σοτητηθιηογαῖίνα οὗ ἴμ8 Ττο]αῃ 
ΒοΥξθ, 1ἴ τῖϊσῆξ αἶξο θὲ ἱποϊαάεά, 

1129. ὑπὸ τ. πλ.] “ονίησ ἴο ᾿ἴ5 Ὀγθαάε, ἔτοτη 15 Ὀγθδά ἢ. 
ἩἩράκλει:] “γοῖῖ ἀοῃ᾿ 5Ξαὺ 50} Α ΝΕΓΥ σοπιπιοη δχοϊαπηδίϊοη οὗ 

ΞΈΓΡΓΙΒΕ. 

1130. μῆκος] “ἴΠ6 Πεῖσῃι. 80 «4 ἥρτυ νν"8]}} 15 συ ]Ἱδά βραχύς (Το. 
ψΠ. 29). Τῆε ἔνο αἰ πη ηΞΙΟηΚ οὗ ἃ νγ8}} σίνεη αὐτὰ παΐιγα!!ν ᾿ἴ5 Ὀγθδατῃ 
απα ἀεῖρηΐξ, τιοῖ 115 Ὀγεδάτῃ πα ἠφρερέά. Ἡγοάοίι ἀθβουῖθαβ [ἢ νν}}ς 
οὗ ΒαΌγ]Οοη δ5 200 τουδὶ] οὐδ1ῖ5 Πῖσρῃ. Α τόουαὶ οὐδὴῖ τνὰβ ἸοΠΡῈΓ ἴῃδῃ ἃ 
ζΟΠΊΠΊΟΠ ΟΠ (οὗ ΠΟ ἢ [Π6 ὀργυιςὰ σοπίαϊποα ἐοιτ); Πθποα ἴπ6 Πεῖσῆξ 
οὗ 1η6 ννὰ]}} σίνϑη ἤδσα ψν}}}] Ὀ6 γαῖ ποὺ 1655 δὴ ἀοι]ε {Παΐ οὗ {πε Βαθγ- 
Ἰοπῖαη νγ4}}1. ΤῊΪβ 15 ἃ παΐυσγαὶ Ἔχασρογαίίοη, ἀπὰ 5υῖϊ5 νυ ἴῃς ἀουθὶα 
Ἱ τ, οὐ Υ ΒΙΟἢ Ζεῦ σματιοῖβ οαη ραβθ5. ΒΠΊΠΟΚ, Ξξυρροβίησ μῆκος ἴο Ὀ6 
ἡλε ἐεγισέλ, 5685 1Παΐ {Π||5 νν}}] ποῖ 5Ξυῖῖ, ἀπ Ῥσοροβεβ ἃ πβεάϊεϑϑβ αἰϊεγαϊϊοπ 
οὔ ἴῃ ἴοχί. Μείπεκε οαγξ “ δ᾽ ὕψος, χυῖϊνις ὄχρεοίει.᾽ Βαΐῖ ἔπε πὲ οὗ 
μακρὸς, μῆκος ἀπὰ σοπιροιπάβ (ε.σ. οὐρανομήκης) ἴο ἀεποῖε Πεῖσῃξ ἴ5 
4υϊῖε σεγίδϊη ἀπα πεϑάβ η0 ρῥτοοῦ. 

1131. ὧ Π., τοῦ μ.] Ῥ, 15 ἀαΞἴοπιϑῃθα δ ἴῃς Πεῖσῃξ, ἃς δὲ ἴπ6 ψ άιῃ. 
1: 15 ΚΕΙ͂ ἐπουρσῃ ἰΠαΐ ΑὙἸϑορἤδηε5 τηθαηΐ ἴο πἰπί βοιθ ἀουθὲ 45 ἴο ἴῃ 6 
οΥΘἸΠΠΠ ὴνῚ οἵ Ἡετοάοίιβ᾽ πηθραβαγεβ ἴογ ἴῃ6 νγα}}5 οἵ Βαῦγίοθ. Τὴ6 
ΞΟ ΠΟ] αὶ ποίϊσες ἴη6 ἰογπηὶ τὸ μάκρος : ΜΜΏΪΟΝ ἰ5 τι5ϑὰ ἴπ πηοάθσπ τοῖς 

. {10 πὰ 5.), Ὀὰΐ 15 ποῖ δοσοογάϊηρ ἴο ΔΠΔΙΟΡῪ ἴῃ οἰαβϑίοαὶ ατρεκ: ο, 
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αἰσχρὸς, αἶσχος. Μοίπεῖτκο σαν “ ΟΟΥΓρίαϊ οδὶ τ᾿ ΠΙΠΔΟΥ “νον 
τἰδὰ ῬΟΡα]ανὶ πλασὶβ Γαΐβδο {Υϊτα μη. 

1133. Αἰγύπτιος] Νὼὸ Ἰργρίίδη ννου θη, δι ο ἢ. ἂ5 ννουκοα ἴῃ σαηρϑ 
ὉΠᾶΘΥ ἰἈ5]ς-παβίουβ αἵ 1ῃΠ6 Ῥυγδηλϊάβ: ἴῃ6 Ὀἰγάβ. ἀἸὰ 1 4}} Ὀγ {Π δὶ ον 
ΐγθο Ἰαθουγ. 

1137. γέρανοι] Οτάπος ϑοτο ὈΘ] ον α τὸ Ῥα]]αϑὲ {Ππηηβ ῖνοβ νυ 11] 
βίοῃθϑ : οἷν. θοίονν, ν. 1428; ψ Ποῖα [Πδ βοΠο]αβί 6115. ἃ5. οἱ 115. οὐγίοιι5 
Ρϑου]ατῖιν. ΤΠ βαη ἰ5 βαϊά οἵ θ66β, Ν Ίγρ. Οἰδογρο τν. 195. ΤΗΐβ ἰάφα 
αὐοιιϊζ οΥαμ65. ΟΑΥΥΙἢρ δἴθηθ5. ἰδ ΠΘΔΓΎ ΔρΡΡγοργαϊθα ὈΥ Α., ἢΪ5. ογάΠ68 
Ὀτίπρ᾽ βίομθϑ, νυ ϊο τη Ὺ ἀϊξσοῦρα ἴου (Π6 ἰουπάδίοηβ. ὙΠ ΘγΘ 15. οοη- 
5 ἀθυα Ὁ ]6 ἱπρομαϊν ἴῃ ΟἿΓ Ροο 5 ἀρρυορυϊαίίοη οὐἩ {ΠΕ Γ βανοσαὶ ἴδθ 5. (0 
της Ὀϊγάϑ. 

1138, ἐτύκιζον] ΕὙΟΠῚ τύκος, ἃ ΠΊα5ΟΠ 5 Ρῖοῖ. ὍΤ]Π6 Ὀδαὶς οἵ (ῃς κρὲξ 
νγαὰβ ὀξὺ καὶ πριονώδες. ὍΤὴς Ὀϊγὰά ἄοοθϑ ποῖ 56ϑιῦη ᾿άθητῖοαὶ νυ ἢ ΟἿ οοΙη- 
οὐα κα (ἸΠπουρὴ ἴῃ αι ἰδ Ρ] αἰηὶν Τουπηθα ἔγοπὶ {Π6 βοιιηα 85 ἴῃ κρέκω) 
θῖ ἃ Ιαγσοὺ Ὀϊγά ; ρϑύπαρϑ ἴῃς Ὀϊοτη. Ηοτγοάοίαβ (11. 76) 5αγϑ5 1ῃ6 1015 
νγαβ οἱ (Π6 βαπλθ 5ῖζθ. αΑσιβίοι]!β (} γί “431. 1ν. 12. 34) οἰα5565 1ἴ Διο ν᾽ 
τῆς μακροσκελεῖς, ἴΠ6 Ἰοησ-Ἰεσσοα ννδάθ 5. 

ῥύγχεσω] Τὶ Μείμεκε Ἵοἤδηρεβ ἴο ῥάμφεσιν, 45 ἀρονε αἱ ν. 
348, εἴς, 

1139. ἐπλινθοφόρουν] ΟΠαηρσοά περ] οβϑὶν ὈγΥ ΠΙπάοτῇ ἴο ἐπλινθο- 
ποίουν, ὈῪ Μείπεϊκε το ἐπλινθούργουν. ὙἼΠΕ 5ἴουκβ Βανβ δὴ ἱπηροχίαηϊ 
Ρατί ἴῃ 16 ννα]]- θυ] ἀϊησ, οἷ. ν. 832. 

1141. χαραδριοὶ] “ οὐτ]ενν5᾽ ΟΥ̓́“ ὈΙονεγϑ.ἢ 

1142. ἐπηλοφύρουν] ΤῊΪΞ τερε(ἰτοη οἵ φορεῖν ἴῃ ἃ σοῃ!ρου Πα 56 6115 
ἴἰο 5ῃενν (Παΐ {Πεγθ ἰβ 0 οΡ]εοξίοη ἴο ἐπλινθοφόρουν αῦονΕ. ΕἸγϑί νγὰ 
Βᾶνε ἴποβα ]ο Ὀτίπρ βίομθϑ, ἴπΠ6η ἴμοβα 0 Ὀγὶπρσ ὈΓΟΚ5, {Πεῃ 1Πο58 
γνΠ0 Ὀτίηρ τναΐοθσ, {πε π [Πο56 ννηοῸ Ὀγηρ οἷαγ. 

1143. λεκάναισι)]. Α ννο͵ά οὗὨ τα Ποὺ σεηεγαὶ τι56 ἴοσ ραῃ, Ὀαϑβίῃ, εἴς. 
866 Δῦονο, ν. 840. 

ἐνεβάλλοντο] " Ηονν ἀϊά {πον σεῖ [ῃς οἵαν ραξ ἱπίο [πΠ6Ὲ ῥᾷηβ  Νοίε 
τὴς πηϊάα]ε νοῖςς μεσο, θαΐ {Π6 δοῖϊνα θεϊονν ἴῃ ν. 1146 οὗ ἴῃ6 σεεϑα ψῇῆο 
Ραξ [Π6 οἷαν 'ἰπ. Θ᾽ ΠΉΠ1ΔΥ 15 [Π6 ννῈ}}- Κποννη τι56 οὗ διδάσκειν, διδάσκεσθαι. 

1144. ἐξ. καὶ σ.Ἷ “ νγαβ ἀονίβεά ἴῃ [ΠῈ νευὺ οἰενεγεβί νγὰῪ :᾿ καὶ 611- 
ῬὨαῖῖς, “ἐνεη. 

[143. οἱ χῆνες κιτ.λ.] ὙὉὙΠα σεδες 5]ονε] ]εα ἀρ {Π6 οἷδΥ ἰηίο {Π6 
νΘ55615; {πεν Κερί ἱγαιηρ!ίησ δηὰ αϊσρίησ ἄονῃ {ΠΕῚΓ 5ΡΙΑῪ ἔδεϊ ἴῃ {Π6 
τσ, ννῃϊοἢ ἰππι8 βουνθα [ογΓ βῆονεϊβ. Ηεογοάοίιβ ι.ι56ε5 ὑποτύπτειν Ἰῃ ἃ 
Ῥαββασα ψῃ οι ΑὙἸβίορῃδηδβ τηδύ ὃε Δ] πἀϊηρ ἴο Πετα (Π. 136), κόντῳ γὰρ 
ὑποτύπτοντες ἐς λίμνην, ὅ τι πρόσσχοιτο τοῦ πηλοῦ τῷ κόντῳ, τοῦτο συλ- 
λέγοντες πλίνθους εἴρυσαν. ΗΦ 4͵50 ι.865 ἰΐ οὗ αἱρρίης ἀόονῃ Ψ ἢ ἃ 
Ῥυοκαί [ῸΓ νγαΐθσ, ΝἹ. 119. 

1146. αὐτοῖς] ΤΠ οάεγ Μί8. τεαάϊηρ μα5 Ῥεεὴ τεβίογεά. Ὀϊπάοτγῇ 
εἀϊῖβ αὐτὸν, ὦ. 4. τὸν πηλόν. Μείπεϊε αὐτοῖν: Ὀαΐ [Π15 ἀοεβ ποΐ Ξε [Π6 
56η56, “ΜΙ {Πεὶγ νεγυ θεῖ, δοίμδ!]ν ὙΠ {ΠΕὶγ {εες.᾿ αὐτοῖς 15. ΤΘΔ]]Υ 
Ὀαβί; ἰοῦ 1[ῃη6 αιεβίϊοη δϑκεά ννγὰ "Ηον ἀϊά {ΠῈγ ([π6 Ὀϊγάβ. σεηθγα! }ν 

ΕῸ---2 
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οὐ ἴῃς Πευο 5) σεῖ (6 οἵαν μὰΐ ἰη ΟἹ ! {[πΠ6 σϑαεβα βῃονο)οα ἴὲ ἴῃ 207 
ἐλοσνε νυ τἢ τΠ εἰν ἔδει. 

1147. τί δῆτα π.] Α 5]1σῃξ σἤαησε οὗ {Π8 Ργόνουῦ τί δῆτα χεῖρες 
οὐκ ἂν ἐργασαίατο; 

1148---5 1. αἱ νῆτταί γε---χελιδόνε5] Τ]5. ραββασα σαηηοΐ Ὀ6 οἰ δα 
"αάδ ουἱ 45 ἰἴ βίαη 5. Βοῖίῃ ὑπαγωγέα ἀπ πηλὸν 566} φονεγηθά ὈΐΥ͂ 
ἔχουσαι: ἴῃς ννοτγὰ παιδία τῆαγ Ὀ6. ΠΟΙ. ΟΥ Δοοι5. κατόπιν 15. ἀουθΓ[α], 
ὙΠ ΘΙ ΠΟΥ ἴο ἴ)6 ἴακθη νυ ἐπέτοντο, “σαπλα ἤνιηρ ὈεΠἰ πα {Παιη,᾿ οὐ νν ἢ 
ἔχ. “Ὀεαγησ ἡ {ΠΕῚΓ Ὀδοῖκβ.᾽ (ὐατν ππάογοίαηῆβ ὑπαγ. ἴο Ὅς “« Κιπᾶ οἵ 
ΠΟΘ θηΐ ΟΥ̓ ΠΊΟΥίαΥ ἡ (ν Π]οἢ τπθαηίησ [Π6 ΒΟ Πο]Ἰαϑὲ αἾ50 βιιρσαβίβ), ἴῃ ἀΡ- 
Ροβίἴου ἴο πηλόν. “Τ]ς ἀποὶκ5 Ὀγοιρηΐ 1ΠῸ Ῥυοκ5 5 Ῥαϊ τπς σοιηθπΐ [η8 
5 Πονν5 ἤενν ἀρ ὙΠ, [ΟἹ] οννῖησ ΒΟ θ] μα ΠΙκς βουνηρ ἰδ 5 -- Πεαυηρ {Π15 
ΟἰΑΥ ἴῃ {ΠΕ }Γ ποι 5. 1 15 σΘΠΟΙΆΠΙΥ ΒΙΡΡοβϑα [Πδΐ ὑπαγωγεὺς ὨλΘΔΠ5 
ἃ ἴτοννεὶ. δε τιῖϊρθξ ΠΠΘῚ {γαηβ]αΐα {ἢ 6 ΒΥ ΆΠΠΟΥν5 ἤθνν ὰἃρ ἢ {πε 
ἰτόοννε] [ΟΠ] οννίησ {ποτὰ κα ῬγΙο Ια γουθ᾽ θογ5. ἦο ;᾿ πὶ τὸν πηλὸν ἐν τοῖς 
στόμασιν 15 ἀΠ ΓΟ ΠΟ Ρ]6 πε: 1 Π8 ΞΟΠ] ἰασί, Δαπητησ {παῖ (16 
Ῥαββθαρα 15. ΟΌΒΟυΓΘ, 566Π15 ἰὼ ἴαϊζα παιδία ἃ5 ἃσς. : Π᾿5. ϑγοσαβ αἵ “{Πε 
ϑυνα]ονγ5. σαγγ ἴπῸ ὑπαγωγεὺς οἡ {Πο]Γ Ῥαοῖκ5, ἀηα {πε οἷαν ἴῃ {ΠεῚγ 
πο Π5. Απα [Π15 ἴΠοΥῪ Ὧἀο ν ῆθη {ΠΕῈΥ πηαῖα {Πεὶχ ποϑίβ.᾽ ΘΟΌΥΘα, 
(οἹ]]οννεά ὈγΥ Μείμεκο, ΒρΡΡΟΒ65 ΒΟΙΠΘΈΠΙησ ἰοϑί. Μείποῖτα τηδιϊβ ἃ 
σὰρ ΡὈεΐννβεη κάτοπιν ἀπά ὥσπερ παιδία. Απά Ποθτες ΕΧΡ αη5 “ Πιγπη- 
αἴη65. ᾿πίππὶ ἴῃ ΟΥ̓́Θ ὈΥΠῚ5 δα Παοία πη τοῖς πλινθοφόροις ἀαἸγαηΐ, {πὸ τηοῦο 
παςγ]ο65. ΡΘΥ}15. ψωμίζουσ! : αν] 6 ΠΕ] {Πϊηκίησ οὗ ἴπΠ6 Ῥαβϑαρε ἴῃ 
Ἐγ. 115-17. ΤΠ6 βινα!]Πονν5 (Π 8 5ΠΡ)}0565) [ἄτῃ Ὄνεῖ ἀπὰ πιοίδίθη 
{Π6 οἷαν ἴῃ {πεῖ τηοσπίῃ5. Π|κῈ Πιιῦθθ5. (ὁ {πε ἰοοα ἴον ἰηίαηΐθ. ΤΕ 15 ποῖ 
ΕἸδαυ νγπαΐὶ σοι] Πᾶνα θθοὴ [Π6 ννογ5 ἰοϑί ἰσ ὄχρύθϑβ {Π|5. παιδίοις 
νου 56 απ γϑαπῖγεα. 

1148. περιεζωσμέναι] Αος. ἰσ [Π6 ΞοΠο]αβὲ {πὸ Ρ] ατηασα οἵ ἀπο]το 
Βα5 ἃ ψῃϊΘ σίγα ]Ὲ γηατκεά. [ΙΓ ἄεδρεπάβ οα ψημαὶ Κιπα οὐ ἀποὶς 15 
πιεαηΐ. ΟΥ̓ οοιδε περιεζ. ἸΤηδδη5 “ρἰγί ΠΡ ἴοσγ [π6 νοῦ τ ας [Π6 
μγαγκίησ οὗ [Π6 Ὀϊγ 5 Ρ] τηασα ΠπλΔΥ Πᾶνα βιιρ»εβίθα 1{. 

1140. ὑπαγωγέα] πλατὺ ἐστὶ σίδηρον ᾧ ξύουσι τὸν πηλόν. εἶ μὴ 
ἄρα πηλόν τινα ὑπαγωγέα καλοῦσι" τοιοῦτον γᾶρ τι καὶ Ἕρμιππος ἐν Τοῖς 
Τριμέτροις ἐμφανίζει. ὅ΄.Π0]. ΪἋη ίανοιγ οἵ [15 Ἰατίοῦ πηθδη]ησ [οὐ ὑπ. 
ἰ5 [6 ὧδε οὗ {με δἰῃρίϊαν πλοῦ : οἠθ ὑνοι]Ἱα ὄχρθοΐ " τονγο]5 ̓  ποὶ 
“ἴτόνε].᾽ 

1151. Βυπηοῖς το]θοίβ {Π15 ᾿ἴη6. θᾶ 1{ 15 ποί Π|κ6 δῇ Ἰηϊογροϊαιίοη, 
1152: τέ δαί;)] “ψγ2αϊ ΟΥ̓ [815 πεχί Ῥοΐηξ δ᾽ [ἱ, αΠ δ ΠΕΙ τ 

πον 5] ΘΟ 15 Ἰηἰγοάποθ. ΤΕ αἱπηοϑί Ξε ἡ [αὐ Ποὺ, πχογθονοῖ.ἢ 

[154. ὄρνιθες κιτ.λ.}] “ὙἼΠεῖα γε ἈΠ οδυρθηΐευβ, τηοβδὲ οἶθνον 
[6 ]]ονν5, [Π6 ννοοάρεοϊκεῖβ. [Ι͂ἢ ἢἰ5 ποία Μρίμεϊςα οομλ πο 15 ΠΑ ΠλαΪς 5 
αἰνι βίο : τίνες ἀπειργάσαντ᾽ ὄρνιθες ; ΑἸ᾿. ἦσαν τέκτονες, κιτ.Ὰ, 

[156. ἀπέπ.] Α Ρ]Ϊαν οὐ ἴῃ Ὡδη6. “Τὴ Π1ΟΚ]65 (στθθη νοοῦ- 
ῬΘΟΪκ6 15) παοϊκοά ουἱδ [Π6 σαΐθ5.᾽ ὙΠ ἰαρρίηρ βουπά οἵ 1Π6 ψοοά- 
ῬΘΟΙΚΟΥ 5. ὈΠ] 15 Ἰοια Θποιρἢ ἴο τπα]κα ν. 157 ΝΘΙῪ ἀρΡτορυὶαΐς, 

159. βεβωλάνωται)] (ΕΓ. Ζαί. 561, νῦν μὲν γὰρ οὗτος βεβαλάνωκε 
τὴν θύραν. (ἀαίε5 ἴα ᾿γαγιθ : σιιαν 5. 561 ; οἰἴποθιβ σὸ ἴΠς6 τουὺηᾷ ν᾽ 1} 
116 61] (οἴ, ν. 842): Ὀδασοῦθ δ. γθαάγυ, 
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ιτ63. ἀπονίψομαι] 16 παὰ σοὶ ἀιβίν οὐἨΘΔΙΓΥ αἱ {16 ννουῦὶς ἀρονὸ 
ἀοβου θα, 

104. οὗτος κιτ.λ.] Ῥ. 511ὃὸννς ἢὶς αϑίοῃ βοΐ αἵ {ΠῸ βρθοῦ οἱ 
{Π6 ννουΐς, αὶ παϊνοὶν ὙΠ αΥΚ5. (1 ἃ ΒΥ. ΠΟ 0 ἀου] 1), {ἸἸαΐ 
1ῦ 411} βοοηὶς ἴο ᾿ἶμλ Πἰκὸ Ποιίοη. δ (1Πθὴ Ὀγδαὶβ οἱ (ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ, 
ΚῬῬαΐ βίαν .--- Πογο ΟΟΠ)65.) ΟἿ βθϑῖηρ' ἃ ΒΘΟοη Τη ΘΘβθηρσοι ΓΙΠΠΪηΡ ον αν 5 
ὨΪη.. 

ι1609. πυρρίχην β.7 1.6. Ἰοοϊκϊηρ ννατ] το ; ἐνόπλιος ὄρχησις ἡ πυρ- 
ρίχη. ΟἿ, ἀρονϑ, ν. 1121, ᾿Αλφειὸν πνέων, οἵ (Π6 ἢγδί ΠηΘΒΘΘΉσΟΥ, 

1173. ἀέρα] Ἰῃ ρΡΐαος οἵ πόλιν : {Π6Ὶ. οἷἵγ Ὀοϊηρσ ἴῃ {Π|6 αἰτ, απὰ 
1π6 νΠο]6 αἱ ὈΘΙοηρίησ ἴο (ῃς Ὀϊγάβ : νη θύθαθ (Π6 σοάς Πο]ὰ {πὸ 
οὐρανὸς, ὈὺπῚ Πα π0 Ὀϊῖη655 ἴο {γ65ρΡᾶ58. 

1174. λαθὼν κιτ.λ.}] ΒοΥρΙοΥΓ σομραγαβ ΕὈτΡ. “2746. 1173, καὶ νῦν 
πέπυσμαι φανερὸν Ἑλλήνων τινὰ ἐς γῆν ἀφῖχθαι καὶ λεληθέναι σκοποὺς, 
ἤτοι κατόπτην ἢ κλοπαῖς θηρώμενον ᾿λένην, θανεῖται δ᾽, ἣν γε δὴ ληφθῇ 
μόνον. Πα νογὰ ἡμεροσκόπος ἰ5 ϑεα ἴῃ Αὐβοῃ. Ζ7.εὖὦ. 06, ἀπὰ ἴῃ 
Πετοάοίμβ. 

176. εἶχε πτ.}1] ΟΥ̓ {ΠῸ σοάς ἩδΥπλθβ αηα Τυ5 ἀγὸ γθργθβθηΐεα ἃς 
νησοα : (Π15 τη ουΐ ἴο Ὀ6 {116 Ἰαζίου. 

[177. περιπόλου!] “1Π6 [ΓΟΠΤΙΕΓ σιυατά : ἴῃ Αἰίςα [6 γοπηροῦ 
οἰ Ζοη5. ἴοοὶς {Πἰ5 Πουηθ βεύνίοθ. ΤΠ (δγμηδη “1 ηα- ν᾿ ἴῃ ΠΔΙΘ 
ΠΘΑΙΥ σοΥοβροηά. ΤὍΤΠδ περίπολοι ἀἸά ποῖ 5Ὸ Οἡ [ὈΓΕΙΡῊ 5ούνοα. 

1178. ἀλλ᾽ ἐπ. “Νὰν Ρυΐ νγε ἀϊά ςεηά {1} ἐΠϊγν [Ππουβαπα [α]οοη 
τηοιηΐθα ἀγοοΥβ ; αηα δαοἢ ἀοίῃ τηδγοῇ νυ] ταϊοης ἀπὶν Ὀεηΐ, Κοϑίγθὶ 
αηα Κιΐθ, Πδη-Παυτῖοσ, ναϊΐαγα, δαρὶα ; δΔη4 σὰ [Π6 τὰ5ἢ δηα υνἱηάᾶν 
ὙΜΉΪΓΓ οὗ νυϊηρς 411 δείῃϑῦ βοιηάδί, ἂ5 {Πδν βεεὶς ἰῃς σοί. ἼὙΠογε πγαβῖ 
ὈὈκ ἴῃ ἱέρακας ἱππ. Δῃι: ΔΙ] πο ἴο Θρᾷκας ἱππ., ἱΠουρἢ 1 ἀο ποΐ 566 {Παΐ 
της σοπηπιοπίαϊοις ποίϊσςα ἰτ. (ΟΥ̓ ὙΠας. 11. τύ, ῃεῖα ΤὨγαοίαη {065 
ΓΕ ΒΡοΟΚδὴ οὗ δας ἱπποτοξόται. ἼΤΠΘΠ ΤΟΥ Ὀοννβ 15 βυρβίιταίεα ὄνυχας, 
ΟΥ {πὰ6 Ὀιγάς παιηρά, κύμινδις 5 ἀουθία] : 1 15 Ξοπηθ τηοπηΐαϊη Ὠϊτά 
οὗ ῥγευ. Ν.. 1882 15 ἃ βφοοα ᾿ἰπβίδηοε οἵ βοιπαᾶ βοΠοὶηρ 56 η56, ν ἢ 115 
Γαρϑίοη5 οὗ ρ ἀπά ς. [Ι͂ὴ Δηεό. 407 ῥοῖβδος ἀῃὰ ῥύμη ατὰ σοπ)οϊηδά. 
Ιπ Αδϑοῃ. 0». Κριεί. 125. αἰθὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει 
ἰ5 βοοά ἴο δχρύθβϑβ [Π6 φϑηίεῦ γαβίΠηρ οὗ {Π6 Οοθαῃ ΠΥΠΊΡὮΒ ἃ5 [ΠΘΥ͂ 
ἢονεῖ. Μιι]ΠῈοη ξαγβ οὗ ἃ ἤοοϊς οἵ ὈΙΓά5. “1Π6 δἱἷἱγ ἤοαδίβ 85 [Π6Ὺ Ρᾷ55, 
[χρη ἃ ὈΥ ἀπηιῃθεγβα Ρ] 165. 

1181. τριόρχης] ΟΥ̓ τρίορχος : εἴ. ν. 1205. 

1184. κἄστ᾽ οὐ κιτ.λ)] (ΟΥ, ὅορ!. Ζλδ. 49, ἁνὴρ κατοικεῖ τούσδε 
τοὺς τόπους σαφῶς, κἄστ᾽ οὐχ ἑκάς που. 

1187. ὑπηρέτης) ΑἸ αἰίεπάαπί ἀροη (Πε6 ὁπλίτης : 510 ἢ αἰζοπάδηϊς 
Ῥογα Πρ ἀγηη5, 5]1ησϑ. εἴο. 

1188, παῖε] ϑοηες Μ55. Πανε πᾶς (απιοηρ {Π6ηῚ {πΠ6 αν. Μ5.1 
ΒΕ εν ) : ὑνΒοἢ ΒγαποΙΪς τεΐαϊηβ, δἀάϊηρ τις. [11 βθθιηὴβ Ζυϊΐε ἃ5 σοοά δ 
παῖε. ὍΤΠΘ τϑρϑίς!οη περά ποΐ οἤδηά, δηά παῖε 15 ποῖ 50 δρρ]ὶσδῦ]α 
Ῥείογε ἴῃς σαπηβ 15 β᾽σῃίθα δ 1 ἰβ ἴῃ ἶζ. 247, παῖε παῖε τὸν πανοῦργον. 

1180---1268.} ὙΠ ΟΠοΥιβ. ἀραὶ ΟΔΥΘ ἢ] βθασοῃ, δηα βοοῦ [5 ἰ5 
ἰουπα. Ρ. απεβίϊοηβ ΠΕΙ, 5 κ5 ΠΕ ὙγΏΘΠΟΘ 516 σομηθθ, ὙΒΙΠΘΥ 586 
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'5. σοίησ : ἴο᾽ [61] πηοτέαϊς ἴο βϑουῆςθ, 5η6 βαγϑβ: αὶ 1υἱγάς. ἀγα πονν {Π6 
ΟἾΪν ἀφιθ5, Π6 το]οϊηβ : ἔπθη [γὶ5 {Ππγθαΐθηβ Πὶπὶ ]Π {Π6 γαίῃ οὗ 
Ζει5, αἴ νη ἢ Πα Ἰαισηβ, αηα τῃγθαίθηβ Ὀοη Ζειβ απ ΠΟΥ, ἤΠΑΙ]Υ 
αἀτίνηρσ ΠΕΥ ἀναγ. ὙὍὙΠπεὲ σοαβ ἀὔϑ βίγίου ]Υ ργο 16 ἔγοτη δηϊοσίηρσ {Π6 
1 γα ς᾽ ἀοιηαϊη, δηα πιουία]5 ἤοῸπὶ βεπαάϊησ πρ {Π6 ϑποκα οἵ βγῆ 65 
{παΐ νᾶγ. 

1101. ἀέρα κιτ.λ.] Ἐγερις νγὰθ Ῥυΐοῦ ἴο Ὠδανθὴ δηᾶ δαί ς οἱ 
Δ Όονε, ν. 693, 4. 

Π 1105. ταύτῃ περῶν] “ Ραβδίησ {Πγοὰρἢ [Π15. νναγ,᾿ ὦ 6. ΤὨγουρῖ (Πς 
αἷν, 

106. ἄθρει] ΤΗΪ5 νεῦβα 5ῃου]α Ὅ6 δῇ ἰατηθῖο. [Πεἰϑῖσ ΕἸ] ἴξ ἀρ 
ἄθρει δὲ πᾶς τις πανταχῆ : ΗδημλδΠη σιγᾶτε σῖγ. 

107. πεδαρσίου]!] Αἡ Αφο]ὶςο ἰοττὴ πϑεα βενείαὶ {ἰπ|65 Ὁ ΑΘβοῦν]ι5, 
ΜΠ ΠΟΘ6. βίγ]ε ἰς ἤδύθ σπου αῇδοιθα, [τ σοπῃλεβ ἴπ Πνγίηρ δἱοίε ὈΥ 
ΞΟΠΊ6 δία το] ΠΘΥΥ, ἀπ 566 15 αἱ ἤιβί ἴο νίϑῃ, ἰο Παβίβ αὐννᾶυ, θαΐ 
Ῥ᾿ ϑίορϑ᾽ Πεσ. 

1109. ποῖ ποῖ κιτ.λ.] ΤΠα τορϑίϊοη5 δηα {πΠῸ6 αΐοῖκς φαεβιοηϊησ οὗὨ 
Ῥ. δύξ νεῖὺ Ἰΐνεϊγυ. 

᾿ς 1208. πλοῖον, ἢ κυνῆ 3] “Α 510 οἵ Παΐ Ὁ᾽ Ττὶ5 σαπλθ ἴῃ ἢ νῖηρϑ, 
ὙΠ ΠΊΟἢ Ξιρρσεβίεα ἃ 5105 ΟδΥβ ΟΥ 54115; Οὐ, ἃ5 5οπΊ6 Ῥυθίθυ, νυ] ἢ ΥΟ 65 
Ῥα]σίησ οαΐ ΠΚῸ 54115. ΑἸβο ργορδΌϊΥ ἢ ἃ Ὀτοδα- ΥἸττη θα {χανε ]]ηρ 
Πιαΐ, πέτασος ΟΥ κυνῆ, 50 σοηϑρίσιιοιι {πΠαΐ 5Πη6 Ἰοοῖκβ 411 μαΐί. δίνῃ 
{Π|η]ς5 (Π6 κυνῇ τηβαης {πε ἰγανθ!]ηρ Παΐ οἵ {Π6 Ῥεϊοροπηβϑίδῃ βο] 1θυ. 
ΟΕ ὅόρῇῃ. Οεά. (οί. 513, κρατὶ δ᾽ ἡλιοστερὴς κυνῇ πρόσωπα Θεσσαλίς 
νιν ἀμπέχει. ὙΤΠΕ Δηβνεῦ ρίνεη ἴῃ {Π6 ποχί |ἴ1π6, “ἴῃς δ [τ|5,᾽ 15 
ἴακβη ἴο πηθᾶῃ {Πδΐ 516 15. ἃ 5Π1Ρ: βεῆσβ [Π6 {τί Ποὺ αποϑιϊοη νεῖ 
5Π6 15 ἴΠ6 Ῥδγάδ]ι5. Οὐ ϑα]αμηϊηΐα : ἴῃ βα Ῥείησ' {Π6 συν [{- 5] πρ σΆ] αν 5 
πι5664] (οΥ ᾿τηρογίδηΐ βίαίε Ἰηθϑϑαραβ ὈΥ {Π6 Αἰ Ππθηΐϊαηβ. (ΟἿ αὔονβε, ν. 147» 
νν ἤΠεγα ΕἸ 6] ΡΙ 465 ἴθαγϑ (ῃ6 ΘΔ] δι! ηϊδῃ ὈΓΙΠΡΊΠΡ᾽ ἃ ΒΠΠἸΠΊΟΏΒ. 

1205. τί δὲ] [γἰ5 ΠηρδίΘΉΓΥ ὈΥΓ Ραῖε5 ἴο Ὀ6 οἵ ἀραΐϊῃ : ἤθποα Ῥ. 
(4115 ἴῃ 5ΟΠ16 ἰκἰ[6 οὐ ὈιιζΖζαια ἰο οαίοἢ ΠΟΥ. 

1207. τί... μακρά] “δι Ἔνναν πχέδηϑ (5 δῃηπογαποα ἐνὸν 
ΤῊ 845 τη ]βοἰεί ἴο γοι.᾿ 

210. οὐκ οἵἷδα] Τγὶ5 ΠΟΠΘΒ ΪΥ ἄοθς ποῖ πον “ΌΥ ψΠαΐ σαία,᾽ {Π6 
ϑαΐεβ οἵ {Π6 οἹοπά-οἰγΥ αϊηρ ᾿ῃν]51016. Βαϊ ΠΕ ΔηβννοΥ 15 ἴα κθὴ ἴου 
ΡΙΓΘίθηοα οἵ Ἰρῃοσαποα. 

[212. κολοιάρχου:] ΤΠδ οἤϊοοῖς ονϑῦ {Π6 Ἰαοϊςκανν-νναίοἢ : οἷν ν. 
1174. [τῖ5 οπρῃς ἴοὼ ἤανα Ῥθυμηϊἰβϑίοη ἤοπὰ {Π6Π}, ΟΥ ΒΟΠῚΘ 568] Οὐ 
Ῥαββρουτ ἔτοιη {Π6 βίου κϑβ οὐ οἴ πεὺ Ὀϊγ -οἤποθυ, οὐ λέγεις ; “ἀο γοιι 58Υ͂ 
0 ἢ᾽ ὦ. 6. ἴῃαξ γοι! πᾶνε ποῖ ροηδ ἴο {Π6 κολ. απᾶ σοί ἃ ραβ5ὺ 

[2Γ4. σύμβολον] “Παϑ5 πο οἴῆοοΥ δπίοτγοθα οἡ γοῖι ἃ ρϑγηῖί ὃ ἡ ἘνΕΙΥ͂ 
ΔἸΙθη Πα ἴο ρεῖ ἃ ρϑυμηϊξ οὐ ᾿ἰσθῆβα ἴο γϑοϊάθ αἱ Αἴ πθηβ: ἐπιβάλλειν σ, 
τινὶ, “ἴο πλᾶαϊζα ΔΠΥ͂ Οἠδ ἴαϊζα οὐὖἱὐ 5 ᾿Ισθῆβα. ἐπιθ. 15 450 πΊΟΐ6 
ΘΘΠΘΓΑΙΥ “ἴο ἰηῆϊοϊ :᾿ «πὰ [τὶς ἴδϑ]5. ἰπϑα]! τε αἱ τΠ6 ἰάθα {παΐ 586 
5Π0α] 4 αν δηγίῃϊηρ Τογοθα ἀροῖ ΠοΥ. ἔμοιγ᾽ ἴ5 Θπρ]αῖίο. ὁ ΝΟ ομς 
εηίογορα δυρῃ Οἡ 7726,᾽ 
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217. κἄπειτα] Του ρουιϊβδίου. {θη ο γοι {{65}0 858 {Πγου οὶ 
Οὐγ ἀοιηαίη ἢ ΔΥΏν, ναὶ Οὐ νὰν ἰ5 {ποῖ 1 ἀοητ Κκπον : θχι 
{Π15 ννϑῪ γοι Πηιβίη ἵ ΘΟΙ16, 

[221. ἀδικεῖς δέ" καὶ] “Βαϊ γοι ἀτὸ ἴῃ [Π6 νγοησ, Απάᾶ πον, ἄο.᾽, 
Δντ τΠ15 Ραποίααίίοι (ἘΠ ογιηαηη 5 απ Μοίμηοϊιο 5) {ΠΟ 6 566 15. ΠῸ 
αἰπσα!ν. [1διημἀοτί 5665 ὁπ ν]Π ἀδικεῖς δὲ καὶ νῦν, απ γοαςϊς ἀδικεῖ, 
ἐγοὰ 16 βυΠογησ τόσ (ποῖ σοίησ γοῦγ {1}} ἀθοουί5) ὄν πονν, ἴου 
του οὐρῆΐ ἴο 6 ρΡὰΐ ἴο ἀθαῖῃ.᾿ ΠΗ σομπιραγοβ ἃ ραββᾶρα ἴῃ Ρ]αιί. “εἰμ. 
ιν. Α.. Ἑδοΐβηβ ᾿η)αγίαπι Ὠλ1}}} ἂῇ πο ΒΒ. Κ'δοῖο, φαΐϊα ποθὴ ρδηᾶος, 
Τα ΧΙ]. η. ΤῊ σοηηθοίίο ἃ Πα 56 η56. 566) ατϊΐ ρ]αΐη. νυ ποὰς (ἢ Ϊς 
Θμαηρο. “Υοι ἂρ ῥ᾽ ἰγεβραββίησ  ἀΠ4 ποὺ ἀοὴ  γοὰ 566 γοι 
ἄδσβοῖνο ἄθαιῃ ῥ᾽ 

1222. δικαιότατα... πασῶν ᾿Ιρίδων] “πιοκί Ἰπ51 ΠΥ ΟΥ̓ 411] 1γἴ565 : ὦ. 6. 
ἤδνοῚ οου]ά οὐ ἀἸὰ δῇ 1τἰβ ἄθβοῦνα ἀθαί πλοῖα {Πδῃ γοιι. 

1224. ἀλλ᾽ ἀθ. εἰμ᾽] Βγαποῖς σα ρροβοβ (Π6 α ἴῃ ἀθάνατος οὐρῆ ἰο Ὀς 
5Πογίὶ ἴῃ ἰαπηϊοβ. ΗΠ {Ππογθίοσθ ἰγαῆβροβοβ νους ἴο δϑοιγα [}]5, ΠδῖῸ 
αῃᾶ ἰπ Αἰαγι. 629. ΑΡΡδγθηῖν [ῃ6 α 15 αἰνναγβ Ιοῃρ. [ἢ 5οιηδ οὗ (ἢς 
ΑὙἸβίορηδηϊς ραββᾶσεβ (εἰ. 47. 51) 1 τηῖρῃξς θῈ6. εἰ Ποὺ : ἴῃ οἰ 5 
(Πθτο δηὰ λ᾽α)ὲ. 29 ἃπὰ “εὐ. 53) ἴἴ πηυβὲ Ὀ6 ἰοὴσ : ἴῇ ποθ πϑϑὰ ἰΐ 
8 5Ποτί. 

1227. ἀκολαστανεῖτε] ἄτακτα πράξετε. 83.1.0]. Α ρμγείγ (Βίησ, 1 
γοι σοάς 16 ἴο γὰη τἱοΐ. 

1228. ἀκροατέον] ( Οῃβίγ. ἀκρ. (ἐστινὴ ὑμῖν τῶ» κρειττόνων ἐν μέρει. 
οι ἢανα Παὰ γοὺγ ἀΔΥ : ννὰ ἰῇ ἴπγη ἤανα οὐἵ5. 

1232. μηλόσφ... ἐσχάραι] (. Ἑπτὶρ. ΕΥ. 622, μηλοσφαγεῖτε δαι- 
μόνων ἐπ᾽ ἐσχάραις. Ιῃ ὅορ!!. Οεαά. (οἱ, 1405 βούθυτος 15 Δῃ ΘΡΙΓΠ. οὗ 
ἐστία. ΤἼῆε οοπιθὶηαίϊοη οἵ μηλόσφ. νυνὶ βουθύτοις την 6 ἃ σοῃῇἤιβίοη 
τητοηἀδα Ὀγ 16 οοπῖο ροεΐ ; Ὀαΐ βούθυτος ννου]ά πηθδ1 " 5δουιῇοῖϊδ] ᾿ νυ 11} 
᾿τπ|6 ΟΥ ἢῸ ΘΠ Ρμδ5158 οἡ ἴΠ6 ραγίίσα]αγ νἱοΐί (βου.). (ΟΟἸηραγα 580} 
ΕΧΡΓΙΕΒΒΙΟΠΒ 85 αἰγείη κυνέη ἴῃ Ἡ ΟΠΊΘΓ. 

1233. κνισῶν τ᾽ ἀγ.} (Ε Ἐφ. τ31τῦ, ἐφ᾽ ὅτῳ κνισῶμεν ἀγυιὰς, ἀπά 
1[Π6 Ραββασα σιοΐβα {ΠοΥ6 ἔγουη επί ΠΕ 68. 

[234. ποίοισιν 117 8516 τερεαΐβ ἢϊ5 Ἔχαοῖ αιδϑίίοη. [{ 5που]ά, μονυ- 
δνεῖ, δος. ἴο Αὐβίορῃδηϊς ἀβᾶσα, θὲ ὁποίοισιν : ἃ5 ἰὴ φ. 128, καὶ πῶς ; 
Δ. ὅπως; Μεῖηροκο τοδάς οἵοισιν : Ὀπΐ 1{ 5 ἀουθιία] νυν θῖΠου {Π|5 15 
ΡΙΟΡΕΥ Οτεεῖκ ογ {πῸ στερϑετοη οἵ ἃ 4ιθϑίίοη. Τὴθ ραββασα ἴῃ Ζ7μέ. 
348, αἀάπιοεά Ὀν Μείηθκο, ἀοοβ ποΐ βιρροτγί 1{ δορογαϊησ ἴο [8 ΘΟΠΊ ΠΟΙ 
Ῥαμῃοίαδίοη δηα ᾿πίθυργείδιοη. 

[237. αὐτοῖς] 80 Μ5. ᾿Ὰ., ΝΈΟΝ 15 σαγεϊγ Ῥείίεσ ἴἢδῃ αὐτούς. ΤΊΕ 
αηἰεδορβάεηΐς (ο οἷς ἰ5 ὄρνιθες, αὐτοῖς Ξιρτιϊῆε5 ἀνθρώποις, Ὀεϊηρσ {Π6 ΘΟΙ ΠΟ 
ἀαίϊνα οἵ (Πε ἀσϑηΐ ψ1 ἃ νουθαὶ. 

μὰ Δί᾽ οὐ τ. Δ.] “Βαξ ὃν 7ονε ποί ἴο [ον :᾿ ἃ σοῃλῖοδὶ ϑυγεδυῖησ ὈΥ 
1Π6 νεῖν σοά ψῆηοιῃ ἢ6 ἀδβηΐθϑβ ἴο Ὀ6 οΠ6. 

1239. δεινὰς] ῬοΙβοη τεδάς δείσας : ὈΠΠΘΟΘΘΒΑΤΙΪΥ : 8Δῃ δρ᾿[Πεῖ ἔου 
φρένας Ραΐ ἴῃ ἢ ἀΠτ5.14}}Υ ΕἸ ρας Ρ]αοΘ 15 Ποΐ 81}}155. 



185 ΤῊ ΨΞ,ΈΚΑ, “π΄ 

πανώλεθρον] (ΟἿ. Αδςοἢ. “4329. 533, πανώλεῦρον αὐτόχθονον ππτρῴον 
ἔθρισεν δύμον, απ! ν. 525, Ἰοίαν κατασκάψαντα τοῦ δικηφόρου Διὸς. 
μακέλλῃ. ὙὍΠ6 βοποϊϊασέ αἰθὸ σαοίθβ ΠΟ] ϑόρἤοοΙοβ, χρυσῇ μακέλλῃ 
Ζηνὸς ἐξαναστραφῇ. ΑΥΒίοΡΠαΠ 65 πλιιϑέ παν θθθὴ ννομ θυ α]ΠΠ}ν ἔτη αν 
ΜΠ τῃ6 πυυϊηρϑ οὗ 411 [Π6 ἰτασεάϊαῃβ, ἃ5. 15 Πα ΔΉΓΥ 5ῃθννῃ ὈΥ͂ ΠῚ5 
αὐἀαρίαιςοηβ ἀπὰ Ῥαγοαϊαβ. 

[241. λιγνὺς κιτ.λ.1 “ ΕἸτα ψῈ ἢ ϑυηοῖςα 51.411 ῬΌτη ἴο 5165 γοιτβοὶ 
Πα γουγ Ποῖα ἴὴ ΓΠΟυ ΠΠΪΔη ἤαβηῃθβ.᾽ ὙΠΟ 15 βαϊά ἴο μαννα Ὀθεῃ ἃ 
Ρίαν οὗ 1ὐατὶριά65, Ζ Ζεγηη7211ι5, ἴῃ νυ ἢ ΒΟΠΊ6 Οἠ6 15. βδίσγιοις ὈΥ ΠΙΡἢϊ- 
πῆρ, δωμάτων περιπτ. 15. ΠΘΑΥν ΕΠ ρΙ ἀεθ᾽ τειχέων περιπτ., «λού,. 
1357. πε ννοτγά 15 ἃ ἰανουτχίίε οἵ Επιυ!ρι 65 ̓ π σαν οῦαὶ 1565. 

1243. ἄκουσον κι-τ.λ.}1] Μγ σοοά ΠΊεηΩ, ἀοη᾽ Ὁ [Π1ηἰς ἴο {τσ ίθη Τη6, 
Τ 51.411 τεΐίισῃ Ζειιβ᾽ το, δηα βθη4 ἀσαϊηβί ῃϊηλ ὑγΟυβ8 Θηθιη 165 {πᾶῃ ἢδ 
ἐνεῖ πα΄. 

παφλασμάτων)] (ΓΕ 2:7. οτο, ἁνὴρ παφλάζει" παῦε. 

1244. Λυδὸν ἢ Φ,.)] Α 5]ανα ψγῇῆο τνουἹά Ῥὲ Πρ οποᾶ, ΤῊΪ 15 
Ῥαγοάιβα ΓτΟπ] Εππιτ, “412... 675, ὦ παῖ τίν᾽ αὐχεῖς, πίτερα Λυδὸν ἢ Φρύγα 
κακοῖς ἐλαύνειν ἀργυρώνητον σέθεν : 

1247. δόμους ᾽Α.1 ΑἸρΠΐοη Πα5 ποῖ τητος ἴο ἄο ψ τ 10 ; Ῥαξ {Π|5 
15 5814 ἴο θ6 Πομ ἰμ6 Λίηούς οἵ Αϑβοῆν]ιβ, α5. αἶθοὸ ἴπῸ ργεοθάϊπρ ννοσάϑβ. 
ΤΙ Κεε2. 398, νγίεῦα δῇϊευ πόρον 15 δα ἀβδὰ “ἄλλας ἱρὸν Ὀδοδῖιδ6 1{ τηαῖκο5 
ἽΡ ἃ ᾳιποίαίϊοη ἔγομη ῬΙΠ ΔΓ. 

1248. ἀετοῖς] Τηκίοαά οἵὗἉ ὀϊστοῖς οΥ βέλεσιν. 

1280. παρδαλᾶς)] ὙΠ ῬοΙΡΠΥΥΟη5. δ16 τοργοβοηξεα ἂς {Ππι5 οἷαᾶ 
πρὸς τὴν πτέρωσιν αὐτῶν᾽ κυάνεοι γάρ. ὅ΄.Π0]. Πΐ5 γΕΒΘ Ὁ] πο 15 ποῖ 
Ῥίαιη ; θα ννα Παγαὶγ κῆπον ναὶ Ὀἰγά [Π6 Ρουργτοὴ νγα5. Α νναίϑυ- 
ὈΙΓά, δηα ῬΡΥΟΌΔΌΙΪΥ ἃ ἰαῦσα [4}} Ὀἰγά, 1{ ἢ6 15 ἴο σουγοβρομα ἴο “" πηϊηδοὶ 
ῬοΥρμγγίοη βίαία :᾿ οἵ. θεϊονν, ν. 1252. 

1251. πλεῖν ἐξ.) “τιοτὰ {πὴ δχ Πυπᾶτγοα.᾽ 9850 ἴῃ 1,αἱ. 2,725 15 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΠ]Υ πι564 ΜΙ Ποιὰ φψηα7ι , ἰῃ6 σαβ6 [ο]]ονν ησ 1 υεὶπσ [ῃ6 βαῃῖο 
τη ργεοαάα5. 

1252. Πορφυρίων] ΤΠα οἰαηΐ, τήθης] οηθα ἴῃ ΠΟΥ. Οα. 111. 4. 54, 
ἍΠῸ ἔρανε Ζειβ αυϊε ἐποιρῇ ἴο 4ο.᾽ 

1257. ὅποσ.}) [1 Ἀθονδ, ν. 1022: 

1258. εὐρὰξ π.] ὍΤΠα δχαοὶ ἀογναίίοη οἱ {π656 ννογβ βθραγαίεϊν 
5 ἀποογίαϊπ, εὐρὰξ 15 τπιοε ὈγΥ ΠΟΙΉΘΙ ἴον “ϑ᾽ἀδνναγϑ. στα (ῃ6 ΨΠΟ]6 
ἴογοβ βεεηὴβ ἴο ὈῈ “ουΐ οἵ {Π6 ννᾶὺ ! Ὀεροπο "Ὁ 

Ιτύο, τ. οἴμοι κ-τ.λ.1] “Ὁ ἄθαγ τη6! οδῃ  γοῖι Πηπα 5οπη6 ὙΟΌΠΡῸΥ 
τη ἴο ὈΌΓη ἴο 4565} Νὸ ἀἍοιθί [Π15 15 βϑα14 (α5 Βουρ θυ Ἔχρ ΑἸ 5) ἴῃ 
ΤΠ ΟΟΪςΟΥΥ οὗἩ [Πς τετσγουϑ οὐ [η6 {πη ΥΡ ο]15 οἵ Ζειιβ. 1) που {Π]η]ς5 6 
ἰ5 {γβαϊίίησ 1τἰ5 5. ἃ οοφαθίία νη 15 ἰγγίησ ἴο ᾿ηνεῖσία μα. καταιθαλοῦν 
τῷ ἔρωτι. ὅΠ.0]. 

ιχύγ--Ἠὦὐ6. ἼΠε56 5Ποι7]4 σοΥγ ΡΟ α τη θίγ! αν Ί ἢ 1180---Ο 5 πόλε- 
μος...περῶν. Μείπεϊκε δἀάς ἂν Ὀεΐοτο ἔτι ἴῃ ν. 1265 ἴο ρεσγίθοϊς [Π15 σοῦ- 
γτοϑροηάξηοθ [{ ἄοθϑ ποῖ βϑριὴ νναηίθα ἰοῦ {Π6 ξοῆβε : μηδὲ πέμπειν ἰδ 
1(Ὡ6 ΡΓΟΡΕΙ οοπδίγιοίοη νυ ἹΠουΐ ἄν. 
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τύ, 6. μηδὲ... καπν!ν»Ἱ (ΟΟμβίτ, μηδέ τινα βροτὸν (οΥἡ βροτῶν) πέμ- 
πεῖν ἱερ. καπνὸν θεοῖσι τῇδε. “ΔΝ ὁ [οὐ ϊα πηουία]5 ἡ {Π| ρ] αἰη οὐ Θαν} 
[ΓΟ ΒΘ ηρ {Π6ὶγ βαου ποῖα] βϑύῆοκο ἴο {6 σοῦβ {Π15 νὰν ({ΠγΟΙΡ]} ΟἿΣ 
θα] πὶ οἵὗἁ αἷν). ΟΥ᾽ ἱερόθυτον Τρ} σῸ νν 11} δάπεδον, θὰ ρου αρ5 ποΐ 850 
ν)6]], 

1260. τὸν κήρυκα...ε Α νηϊχοαᾶ σοηῃβίγιοιίοη οἵ τὸν κ᾿ μὴ νοστεῖν 
αηὰ εἰ ὁ κήρυξ μὴ νοστήσει. (. ποίς οἢ ν. 052. 

1271---1460.] ΤΊ Πογαϊὰ γϑίπσης ἴτοπ ΘΕ], ἀπ γορογίς (Παξ 41] 
ΠΟ ἅτ ἀε]ἸοἸτοα νυ τΠ6 οἹου - ΟΥ̓ ἀηα πιαὰ αἰΐου Ὀἱγα-Π6, σίνιησ 
Ἰηβίδηοοβ οὗ {ποὶν Ὀϊγ -[ἀ πον ηρ ῬΥΟ ΘΒ (165; (Πα {ΠοῪ νν}}} 5 οΥν Ὀ6 
{ποὺς ἴῃ οτον ἄβ, νναητησ ννησθ. Ροιδ Ποίαθσιιβ βοίβ ἀθοιυς ργοραγησ 
[οαῖμους ον τΠθυ, νυ ἢ [Π6 Π6]Ρ οἵ ἃ ᾿αζὺ 5ανθ, νυν }116 (Π6 ΟΠοτα 5 Θποοιι- 
τασο πὶ αηὰ ῥγαῖςξο (Π6 πον οἷν. ὙΠΘη [ΠγΘ6 ῬΟΥΒΟῚΒ ΘΟΠῚΊΘ ΤῸΓ Ὑ]ηΘ5: 
ἢιϑὶ ἃ γοιηρ ΠΠΔη ἼῸ νναηΐβ ἴο Ὀδαΐ 15. [ἈΠῸ Υ, 0 15. Γαγ]5Π64 νυ] ἢ 
νυϊηρσς δηα βθηΐ οἵ ἂβ ἃ οοοῖϊς, Ὀπξ γθοοηληθη θα ἴο ἔπγη 5 βυ σι κίησ δηά 
Ῥαρηδοίοις ῬγΟρΘηβ [6 ἴο πιοῦα ϑγουίῃν δηάϑβ ; {Π6η (ΟἸηδβίαβ, ἃ ἀπ ηγ- 
Ταμἷς Ροοῖ, νηο 15 τ ἀἸοα]θά, θυ Πὰς ἴο νναῖξ [Ὸγ ἢ15. ψίησβ; (Π6 ἃ 
ΞΒΥΟΟΡΠδηΐ, νν]Ὸ αἰΐζου βοηὶθ ἀϊαϊοσιιθ, ἴῃ νυ] 10 ἢ} Π15: Γαβοα 1 ΟΟΙη65 Οαΐ, 
ἰ5 ἤμ4}}ν ννηϊρρεδά οἔ, 

1272. ὦ τρισμ.] Μυϊσ. ὦ κλεινότατ᾽ ὦ σοφώτατ᾽, ν“ἱ ἢ ἀπ ανν]ς- 
ναγὰ στοροϑίτοη οἵ σοφώτατε. ἼΠε αν. Μ 5. 15 δι του (οΥ (115 τρισ- 
μακάριε ᾿θτα ᾿ἰηβίθδα οἵ ἴῃ [Π6 ποχί 11η6. 

γλαφυρώτατε] “Μορί ρο] ]5]164, εἸεσαηί, ἡδαΐ.᾽ Πεπος  βα  Ε]16, οἱθνου. 
ΤῊς 1 δἴϊη σοπλϊος π56 οὗ ργαῤὝϊεὝιδ, ἴῃ ΘΧΡΙΘΘΒΙΟΩ5. 5110} ἃ5. ογαἬϊειε7), 
“ιεγέ,ηι, 567 1771 566 Π15 ΔΠΑΙ]ΟΘΌΙ5. 

1273. ὦ κατ. Οαί οὗ Ῥγθδίῃ στ ἢ 15 Τςὲ οὐ θριποῖς πο βὰν “Ὁ 
σίνε ἴπΠ6 ψνοτά, ΠῈ]ρ τηθ, ὑτσα τ6 Οἡ "ἢ ϑυρσεγα νεῦρα ααϊθιβ ἴα 
Θχίο απ. ΠΙπά. 

1275. οἱ π. λεῷ] “{Π6 ἀϑϑθη ] θα τππαηϊηλοῖιβ ΡΘΟΡ͵ 65. οὗ {ΠππῸ δαί]. 

1278. φέρει] “πᾶ ρεοῖϑβ. υἱά. “γοῦ τη (ῸΥ γοιτβο . 

1280. πρὶν μὲν κιτ.λ.] ἘοΥΤΊΘΥν ποτα νγὰβ ἃ τησηΐα {ῸΥ πη] αξησ 
- ΘΡαγίδῃ Τη ΔΉ ΠΕΥΚ : {ΠῸ6 11 ἸΙΟη σ᾽ ΠαΪΓ, σοαγβ6 αἸεΐ, ἀπά βίανεβ. ΕῸΥ ϑοογαΐθϑ᾽ 
ῬΘΥΞΟΠΔ] Πα 5 οὗ, Λε. 835, ὧν ὑπὸ φειδωλίας ἀπεκείρατ᾽ οὐδεὶς πώποτ᾽ 
οὐδ᾽ ἠλείψατο οὐδ᾽ εἰς βαλανεῖον ἦλθε λουσόμενος. ῬογΞϑοη οοιτεοίεα σκυ- 
τάλι᾽ ἐφόρουν ἰο ἐσκυταλιοφόρουν, ᾿ϊ5 ποία ἴ5. “πί 1Π0 γε ΡΟ Γ65 βἰσηῖῆςε- 
ἴα Ῥοβίαϊαίς ογαί!οηἱβ σοποϊηηϊίας.᾽ ὙΠῸ α ἴῃ σκύταλον, σκυτάλη ἰ5 
5ηογί. [,. απά 5. 5αν (Πδξ 1{ 15 Ιοησ' Πεῦα, τεδάϊησ σκυτάλι᾽ ἐφόρουν' 
νῦν δ᾽ ἴογ σκ. ἐφ. νυνὶ δ᾽. 

1282. νῦν δ᾽ ὑπ.] Νον {Πδν οἤαησε δηὰᾶ δῖδ 411] ἴοσ Ὀἰγα- 106. 16 
ἤτβὲ (Πϊπσ {πον ἄο ἰπ {π6 πηογηΐϊηρ ἰ5 ἴο Νν ἐπὶ νομόν : ἃ Ῥῖαν οὐ {πε 
4016 βθηβα οἵ νόμος αν ἀηα νουὸς [Θοάϊησ ; {π6 ΑἸΠβηΐαη φιλόδικον ἰς 
Ῥοϊηιθά οι, ν ]οἢ {16 θ]αν οὗ {πΠ6 Παςῥε δβρθοῖδ!]ν βαϊγῖζεβ. “Α5 ννὰ 
Ὀἰγάς Ὀτγθακίαξί οἡ [ῃς ἴαννῃ, 50 {πεν οὐ ἰανν." 

1287. ἐπέτονθ] ΤὍΠδ ἴθηβα ἰς σῃαησοά ΠῸΠῚ ρτεβοπὲ (ποιοῦσιν) ἴο 
Ἰπηρετγίθοί, ἴο ἀθβοῦῖθα {παΐ [Π6 Ῥθορ]ς τγεῖα ακίησ ἴο {Π|5 τπηοάς οἵ [ἰδ 
αἴ {Π6 {ἰπ|6 δ η (Π6 ΠΕΓΑ] ἃ νγαβ {Π 616. 
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1188, κατῇρον)] ΤΠΕΥ Ποοκεοαᾶ ἄονη ἴο {πεὶγ ἰὰνν Ὀοοΐςβ, δ5 ψῈ ἴο 
ΟἿΓ πηεαάοννβ. ϑοιηβίῃϊηρ Κα λειμῶνας ἴῃ 5686 ψοι]Ἱ ΡῈ {Π6 παΐαγαὶ 
νοσά. Απὰ ἴῃ {πΠ6 ποχί ᾿ἴπ6 ἐνέμοντο Κεαρθ ἃρ ἴμ6 ἰᾶάθα οἵ υἱγὰϑ5 
ξεάϊηρ, 

[201. πολλοῖσιν] ΜδηΥ τηθη Παά ὈΪγϑ᾽ παῖηθβ. ὙΠῸ Τρᾶβοη ΟΥ̓ 
Ἶοκθα οἵ ἴπεβ86 ΠαΠΊ65 ΟΥ̓ πο ΚΠΑΠΊΘ5 18 ΠΟΥ ἴῃ ΤὩΔΏΥ͂ οα565 ἰοδί. ὙΠὲ 
Ἰαπὴβ ταίφ!! ἄθαὶοῦ οδ]]εα “ραγίγι ἄσο᾽ 15 (δοοογάϊηρ ἴο [ῃ6 βοῃο]αβί) 
ΠΊΘΠΓΙΟΠΘα ὈΥ οἴπεῖβ. “ΤῸ Ρ]αΥ ραγίτ ἄσε᾽ 15 ἴο ἄξοεῖνα (566 ποΐβ ἃθονβ 
ον. 768), ἀη4 [15 γννου]ά 5ι1 ἃ οῃβαίίησ ἀξαϊθσ. ΥΩ Μεμπίρριβ νγαβ 
ΟΔ]]6 4 ὁ βνγα! ]! ον ἡ παν θα ]Ἰεῖς ορεῃ. Οραηίϊι5, “16 οτονν ὈΠ Πα οὗ ομθ 
ΕΥ̓ 6,’ 15 δ μἀδα ἰο ἀῦονε, ν. 152. 

1295. Φιλοκλέει)])͵ Α ῬΆΙΠ]ΟΟΪ65 15 τη θη ΟΠ δα δἵ ν. 282 ἴῃ σοπηβοίϊοῃ 
ἢ τὰ6 Πποοροθ. Ηδ νναὰβ ἃ ροεῖ (752. 462), ἀπ ποΐ ἃ σοοά ομβ 
(7 εδηι. τ68, αἰσχρὸς ὧν αἰσχρῶς ποιεῖ), ῬΕΙΒΟΠΑΙΠΥ ποῖ Παπάβοπι ; δηὰ 
(18. βοῃο]αβδί βιισροβί5) Ῥευῃαρ5 ὀξυκέφαλος καὶ ὀρνιθώδης τὴν κεφαλήν. 
γε πηαΥ ἴαϊζθ δἰῖ Ποὺ ἢ15. 1αυ]ς.- κα Ποαα οὐ Πὶβ 1αγ- κα νναγθ]ηρ (ἴτο- 
ὨΪς4]), ΟΥ̓ θοίἢ, δ5 {π6 γξεαβοῃ οἱ ἢϊ5. Π8ΠΊ6, 

1206. Λυκούργῳ, Αἢ ογαΐοΥ, ρευπαρϑβ οἵ Ἐργυρίίδη δχίγασίϊοη, Ῥϑὺ- 
ἢαρ5 Ἰοησ-Ιεσσοα, ΟΠΔοερΠοη νγὰβ ἃ σοῃηραηΐοη οἵ ϑοογαίεθβ, Κποννῃ ἴο 
ἢανε Ῥεθὴ οδ]]6α νυκτερὶς “1ἴῆε Ῥαΐ,᾽ νν]Ο ἢ 15. ὉΠΒΟΙΘΏ ΓΙ ΠΟΔΠΥ οἰαββϑθα 
ΘΓ ἃ5 ἃ ὈΙγά. ϑυγασοβιιβ, ἃ ομαίευίησ οταΐοσ, {Ππεγείοσα “ἃ 7δγ.} 

[207. Μειδία5] ΑΑ σοπίοιηρί!0]6 ΠΟΥ ΠΊΘΥ Πα τάβοα] ; {πκ6 ἃ {41} 
ΡΕΙΠαΡ5, 85 θεϊηρ' 5Π18}} ἀπα Ῥαιὶοη]Υ ἰαἰκίησ [ῃ6 Ὀδαίηρϑ {Παΐ πα σοί; 
51106. Π6 56. σοῃΊραγθα ΘρΡΘΟΙΑ ΠΥ ἰο ἃ 61141] βίγαοκ οα ἴπΠ6 πε ὈῪ ἢΪ5 
᾿ηδβδίεσ. ὍΤηῈ ΑἰΠπϑηϊδηβ 56 ἴο πιαΐο α4114115. ἰοσϑίῃθυ, βδίσγικα ἐπεὶν 
Πϑα 5. ψ ἢ ἃ 5ΠΠΟἸς οὐ ἢ (Π6 ἰογοπηρσου, δηα [Π6 4181] {παι Πιηοῃεα 
νγὰ5 σοῃϑι ογεα Ὀεαίβη. 

1290. στυφοκόπου] “Α 5{Π|ΚΕΥῚ ψΊ ἃ β(ιοῖς (οὗ 4114115). Μείπεϊκα 
τεαᾶς ὑπ᾽ ὀρτυγοκόπου, σοπϑι οἸηρ ὑπὸ στυῴοκ. ἃ σοΙγαρίίοη. ΤΠΐ5 15 
ΡΟΒΒΙΌ]6, ΟἸἱΪΥ ἴννο Ἰειίειβ θεϊησ αἰδγεηῖ. Απαᾶ [Π6 βοῃο]αβὲ Ἔχρ]δὶη5 
ὀρτυγοκόπος, Ὀπΐ αἱ {Π6 5απὴ6 {{π|6 βαγβ (ῃαΐ πηοϑί Ἷορίθβ τϑαᾶ στυφο- 
κόμπου, ἡΥΏΕΥα [Π6 μὶ 15 ΠΊΘΓΕΪΥ ἃ οογγαρίίοη οἵ ἰαΐα ασγθεὶς νυν, 

[300---1203. ΝὼΟ 58οηρ᾽ νγαὰ5 Ρορυϊαῦ ἰΠαΐ Παὰ ποῖ ἴῃ 1ξ βοιποίῃϊησ 
ἀθοιί ὈΙγ5᾽ ννὶησϑ ΟΥ̓ [δα  Π 6.5. 

1306. τρ. γαμψωνύχων)] Α ἰταρὶς-5ουπάϊηρ ΠΑΥΪΥ ἰγαηβ]αιθαῦ]θ 
ΡΘΙΙΡΉ ΓΑ 515 [ΟΥ̓ “ ο]ανν5.᾽ 

1307. ἐποίκοις.) “56ί{16γθ, οο]οῃ βίβ : (η6 ῬΥῸΡρ. ἐπὶ ἀεποίεβ {Π68 
σογημπσ “ἰο᾽ ἃ πανν ἰαηα; {Π6 ἔποικος 15 ἰῃδη μέτοικος (οἴ. Ὀ6]ονν, ν. 1310) 
ἃ5 μανὶηρ οῃδηρθα (μετά) ἢΪ5 ΔοαΒ. 

[309ρ. ἀρρ. κ. κοφ.] “αϊηρεῖβ. ἀπά Ῥαβίςοίβ,᾽ [Π6 ἰὈΣΓΘΥ ΡΟΥΠΔΡ5 
[6 ἸαΥρου. 

[310. ἐμπίπλη) Τῇ βοΠο]ϊαθέ σγαπγαῦα {παΐς [Π656 ᾿πηρογαίναϑ 
[το να 5 ἴῃ μὲ (οἴ, ν. 6006, ἐπιδείκνυ) ἀγα πλογα ΑτΠς τΠδη {Π056 ἴῃ θι. 

1313. τύχη κ-γ.λ.}] Μείπεϊςα ρίνες (15 ἴο {π6 Οποσβ: Τὴ οοι- 
ΓΟΘΡοηάθηοα οὗ νν. 1313---1322 ΜΙ 1325-1334. 15 ἰΠ5 τηδκδ ΠΟΙ 
Ρετγίθος {πη Ὀγ σίνὶηρ τἰ6 Πη6 ἴο ῬοϊσιΠοίαθγαϑ. 



Ἰ. 1347. ΔῸΟΤΖΕ 5. 155 

1316. κατέχουσι] “ῬΥΟνΔΪ] ᾿ ας τίρ!ν Θχρ]αἰηθαᾶ Πογο Ὀγ ΤΊ οΥῇ. 

90 ἴῃ 21ςε. 945, κατέχει πολέμου αὔρα; ἀπὰ ἴῃ 510}} ᾿] "565. ἃ5. κλῃδὼν 
φήμη κατήχει. ῬΑΙΟν ΘΟ γη5 {πὸ ἰητογργοίαιτίοη ἴῃ {6 ραθδαρο οἵ 1Πς 
7 αεὲ αὔονς αυοίοα, ν ἤθγΘ ΒΟΠ16 σΟΙ Πα ΟΥΒ ΘῸ ΨΥΓΟΙΡ'. 

1318, τί γὰρ] “Δ Παι αἀναηίαρα ἄθοβ ποῖ οἷγ οἰἵγ ΟΠΘΥ ἴο ἃ μέτοι- 
κοςῦ᾽ ὙΠῸ ἴογη5 οἵ ῥγαΐβο {παΐ {ΤῸ]]ονν τθοα}} ἴῃ 5οη16 Ροϊηΐβ ᾿σασ ρ᾽ ἀπ᾽ 
ου]ορσίαπι οἡ Αἰθηβ, 27, 81.2---8.45. 

1323. βλακικῶς] Αἀάτοββοά ἴοὸ Μαποϑ, ἴΠπ6 βανθ ννῆο ἰ5. Ὀγησίηρ 
τς θαϑκοίβ. ΤΠ ᾿ἰμη6 15 ἃ ἀϊπηθίθυ Ἰδιη ὶς, 

1325. φερέτω κιτ.λ.1 Τῆδ ΟΠΒουῦιβ Ἰοῖη νὰ ῬᾺ ἴῃ Βαγγνίηρ {ΠῸ 
βίανε, δπᾷ ἰ6}} Ῥ. τὸ χυϊοῖκθη Πἷβ πηονθπγηθηῖβ Ὁ. ραζὶην, 

1332. μουσίχ᾽ κιτ.λ.}] ὙΤῇδ (ρα μοῖβ οὐ βοηρ- υἰγάς ((Π 6 βυναη δηάᾶ 
{πὸ πἰρητίησα!ο ἀτὸ σισσοοῖθα ὈΥ {11 ΒΟ ΠΟ] Ἰα 51), οἵ ἱγάς οἵ ομηθη (ογον"8, 
εασίο5, εἴς.), αηα οἵ βεὰ- ὈΪ 15. 

1333. ὅπως] ὅρα ὅπως, “566 {παΐ γοιῖι 5ιιϊξ γοῦν νυΐησϑ ἴο ὙΟΌΓ τηδπ.᾽ 

1335. οὔ τοιῇ] Ρ. 15. ἱπηραιϊθηι! Πυγγγίηρσ ΟΥ̓ το Ὀδαΐ [Π6 βεγναηΐ, 
ψ] θη ἴῃς ἤγξί πδνν ΘΟ] Ϊδί ΘΟΠγ65, ἃ γουηρ ΓΟρτοθαΐία ΠΟ νναπίβ ἴο σεῖ 
τ οὗ Ὠϊβ ἰδίου, θεϊηρσ πηι ἢ οὗ [6 5ριυ οἵ ῬΠοΙαΙρρ 65 ἴῃ ἴῃ6 Οἱομς, 
αἴτεον ἢἰβ ϑοογαίίς ἰεδοῃϊηρ. 

1337. γενοίμαν κιτ.λ.}] ϑαϊᾷ ἰο Ὀ6 ΠῸΤ ἃ ὁπού ἰπ {Π6 Οὐ 7:ο- 
φησι οἵ ϑόρῆοοϊεβ. ϑιιοῇ υνῖβηεθβ ἀγα σομημηοη ἴῃ {Π6 ᾿γγῖο βίγαϊ 5. οὗ 
ἴταρεαγ: 4. σ. ΕυΠΡ. Μ]Π172. 732. 

1338. ὡς ὧν ποταθείην͵ἢ ΤΠδ ορίαίϊνε ψ ἢ ἂν Αἰευ ὡς, ὅπως ἰ5 ποῖ 
Δοσογαϊηρ ἴο Ατις ἀβασο. Βιϊΐ ὅπως ἂν ἀπολισθάνοι Ξἴαι5 ἰηπ ἼΠιο. ΝΠ]. 
65. ἀμποταθείην -- ἀναποταθείην ἢὰ5 Ὀδεη ᾿ησΘηϊΟ 5] ΡΙοΟροβθά Ποτα ὈΥ͂ 
ΘΒΠΠείο. 

ἀτρ.] ὅς. ἁλὲς, γγνΠΙ ἢ ἴῃ ΤΟ οΥ σοηβία ΠΕ] ν οσουγα ν ἢ (Ὠἰ5 Ἔρ ἐπεί. 
Μείΐμεϊκε ραΐϊβ ἃ ἰασιηα αἴΐζεσ ὑπὲρ, τὨϊη Κιησ αἰθέρος οΥ ἀέρος ἢὰ5 Ὀξεη 
ἰοβί. 

1340. Ψψευδαγγελὴς εἶν] Βεπι]ον 5 ψευδαγγελήσειν 5 ΨΕΥΥ ποαῖ: 
κακαγγελεῖν αιοίεα ἴῃ ΤΕ") ΟΒίΠΘη65 ἔτοπὶ ἃ ἰγασὶς ροεῖ βιρροτίβ. ἰῃς 
ΕΓ ; ΠῸ δάϊεοϊινε ἴῃ -αγγελὴς 15 ἰοαπά. ψευδαγγελὴς 15. ἃ ἀοιθί[ι] 
ίογπι. Ὑἵεῖ τῆς διΐαγα ἴξηβα 15 ποῖ 4αϊΐα βαιςϑίδοίοτυ. 

1342. αἰβοῖ]ὴ οὐ μόνον ἐπὶ σχετλιασμοῦ ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἡδονῆς, ὡς καὶ 
νῦν. Β0Π0]. Ῥειπαρς ἴδ ἰβ ἃ βοτί οἵ ἐἘχοϊαπιαίίοῃ οἵ γϑ θεῖ δὲ σείτην 
ΑΥΡΑΥ ἴτοπὶ {Π6 σαγαθ5 οὗ βξαυίῃ ἴο Ὀϊγά-Ἰαηὰ, (Οἵ. ἀρονε, ν. ὅιο. [ἢ ῥχας. 
τούό6 1ξ Ξεβηβ ἃ βοτί οὗ Ἰαυσῃϊηρ ομποκΚ]6. ἘῸΓ [15 σομηπιοη ἀ56 οἵ, «ελ. 
189, “9. 8ρι1, εἰς. 

1343. ἐρῶ.«νὐμων] ὙΒΠούρῃς ὈΥ (ες Ξομο]ας ἰο 6 δῇ ἱπίβγροϊα- 
ἴΟη. 

νόμων]) Τα γοιηρ ΠπηΔΠ τῆθαη5 νόμων, “ἴαννε.᾽ Ιπῃ Ῥ.ἾΞ τεπηδτῖς 
ρα 56η565 (οὗ νόμοι ἀπα νομοὶ) ΤηΔΥ Ὀ6 βισσεβίβά. 86:6 ἅθονβϑ, οῃ ν. 
1287. 

1347. μάλιστα] Εβρεοΐα!]ν ὙουΓ αν ΟΥὙ οσυβίοπη ΨΉΪΟΝ τηδῖκος ἴΐ 
ΠοΟΠΟυΓΔΌ]6 ἴογ ἃ γοὰηρ Ὀἰγτά ἰοὸ ἤσῃις ν ἢ 115. ἔαί μεσ. “ἍΝΏΥ {γαϊν, 
νΕ5: ψῈ δβίβειῃ ἴξ ἃ ροϊηξ οὗ νδ]οιγ ἴῃ ἃ οῃίοκοη ἰΓ ἢς οἰαρρεογ-οῖανβ [ἢ 8 
ΟἹ σοοΙς,᾿ - ΕἼΤΕΓΕ, 
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1332. πάντ᾽ ἔχει»νΉῦγὴ[͵ Ηδ νναηΐβ. ἴο [τοί] οἢ ἢἰς ο]4 [απο Υ ἀπά 
ἤανα 411 (Π6 Ῥγοροσίγ. Βαΐ βίορ, βαγβ Ρ., {ποὰρὴ να Ππκὲ ἴο 566 50Π5 
Ρίονα {Πεὶγ ἤλεῖι]6. ὈΥ ΤοὰρΡ ἢ Ρ]αν ὄνθὴ αἱ {Π6ὶγ [ΔΓ εΥβ᾽ οοβί, νγα Πᾶνα 
οἴου Ἰανν5 σοι ρα! ] ησ {Π6 γοιηὴρ ἴο βαρροχί (ες οἹά. 

1334. κύρβεσιν] “ΡΊΠαγ5.᾽ ὙὍΤΠΕ κύρβις νναξβ ἃ {{Ἰδη σι δῦ ῬΥΓατηϊά, 
ταυπ]ησ Οἡ ἃ θΗἷνοί, ψ ἢ} (Π6 Ἰαννϑ νυυϊ 6 ἢ ΟἹ 115 5]1465. Αποίπου ἴθυτη 
(ΟΥ̓. 5:1 11ν ϑἰαςατ- ΡΙΠ]αΥβ νὰ ἄξων ; Ὀπΐ αςο. ἴο βοῃὴβ ἴῃς κύρβις νγὰϑ5 
{δ ησι αι, {Π6 ἄξων Ξηπατα. Θίουϊϑ ὑνεῖα βαϊα ἴο ὈῈ σε κα} ]6 [ῸΓ 
ΠΙᾺ] αἤδοιίοη. Αὐϊβίοι θα πηθηςοηβ {1115 οὗ {θη} δηά οἵ θ66-ϑαΐθυϑ : περὶ 
μὲν οὖν τῶν πελαργῶν ὅτι ἀντεκτρέφονται θρυλεῖται παρὰ πολλοῖς" φασὶ 
δέ τινες καὶ τοὺς μέροπας αὐτὸ τοῦτο ποιεῖν, καὶ ἀντεκτρέφεσθαι ὑπὸ τῶν 
ἐκγόνων, οὐ μόνον γηράσκοντας ἀλλὰ καὶ εὐθὺς ὅταν οἷοί τ᾽ ὥσι" τὸν δὲ 
πατέρα καὶ τὴν μητέρα μένειν ἔνδον. 4.77. 44.1Χ. 13. 1. 

1358. ἀπέλαυσα κ.τ.λ.1 “Α ργτείίν {Πϊηρ [Πδη 1 Πᾶνα τηδάςδ οὗ 11 ὈγΚ 
σοΟΠΪη ἤογα.᾿ ΤὍΤΠα ἂν, τεία!ηθα Ὀγ 1) 1Π4ΔοΥΐ, 15 οί νΈΥΥ ϑα!α Ὁ ]6 ἴο {6 
56 η56 :; “Α γγείν [πὴ 1 5ῃοιὰ ἤανα πηδάς οὔ 11. τἄρα τηϊρηΐ ΘΑϑ 
θεοοπλα τάἀρ᾽ ἂν Ὀείοτε νὴ ὈΥ ἃ σορυ ϑί᾽ 5 ἝυσΟΥ. 

1359. καὶ] “Ἔνεη.᾽ 90 ἴαγ ἰτοχὴ ρείηρ τα οὗ Τὺ ἰδίπευ 1 πηιιβί 
Κ6θρ Πϊπ ἃ5 νγῈ]] ἂβ τῃυϑεϊ. 

Ι36ο. οὐδέν γ ΤΙημἀοτῇ ΞῈΡΡὈ]165 βοσκητέον, “γοιι περά ποῖ 510- 
Ροτί ἢϊγη.᾽ Ῥειπαρβ ἀπέλαυσας 15 ταῖΠοΥ ἴο 6 βιιρρῆεα. Ὅὕῇῃα γοὰσηνσ 
ὨΔ) ΠΊΘΔΠη5 ὈΥ ἀπέλαυσα, “1 Πανε πιαάς ἃ ῬΥΘΓΥ τη655 οὗ 11. Ρ, 
ΔΉΏΒΥΨΟΙΒ : “ΝΟ γοιὶ Πᾶνα ποῖ: [ῸὉΥ ἂ5. γοῖ σαῖὴδ ἴῃ {ΓΘ ΠΑΙ]Υ 51: ΠΡ ]]1οἰ(γ, 
νν 6} [βαΠ Υ γοῖ 5. ἀῇ οὐΡηδη Ὀἱγά ; γοι 51Π8]] ἰβῃα [ῸΓ γουγβο!ῖ, ψνἢ- 
ουξ γουγ [τ Πεσ, ᾿νε δηα Ἰεΐ ᾿νε. 

361. ὀρφανόν] ΕὟΘΙΕα οΟὔβοτνοο {Παΐ {ΠῸ 5οῃ5 οὗ οἰ [26 5 5]α1Π ὑγε 8 
ῬΆΒΙΠΙΟΙΥ Ρῥτεβθηίεα νυν] ἃ σαὶ οἵ δύποστ. ὍΤΠῈ γοῦπηρ ἴθ! ]ονν Πα οοπα 
ἴο 6 τηδ46 ἃ σοοϊς, Ὀβοδιιβα γοιηρ οΟΟ]κ5 πη] γθαΐ {πεῖν [α[Ποὺ5 (οἵ. Δί. 
1426) ; ἀπ ΠΕ 15 πον Πιγη 5 Πα νυ] ἃ οΟοἸκ 5 νίηρβ, οὐαί δηά βραγ, πὲ 
το] 4 ἴο ἸΙεανε ἢϊβ5 ΤΠ 6 ἀἱοὴς αηα ἴὰγη Πἰ5 Πρ ςηρ᾽ ῬΥΟΡ ΘΠ Β1{165 ἴο Ὀείίθυ 
δροοιηΐ, Τηδ ψΊηρδ, ΒΡῸΓ 8Πη4 ογθϑί 566 πὶ ἴο γεργεβεηΐ 5}16]4, βυνογά 
Πα ΠΕ] πλεῖ. 

1269. τἀπὶ Θρᾷκη:}] Δ Πεῖα ᾿πηρογίαηξς τ] ΔΎ Ορογαίίοηβ ὑγῈ ΓΘ 
σοϊησ οἡὐ. ὍΤΠοβα τηθης]οηθα ὈΥ ἼΤΠπο. ΝΠ]. 9 γε 6 αἱ {Π15 {Πππθ. ᾿ 

[273. ἀναπέτομαι)] (ΟἸπεοβῖαβ, ἃ αἰ υγαῖς ροαί, σοπθ5 ἴῃ ; ὙΠῸ 
ἴ5. οἴζθηῃ τ ἀϊοα]εα Ὀγ Δυϊβίορηαμθβ. Ηδ νναβ ἃ ἽΠαΡραη, οὗἉ Πρ 5] ΘΠ 6 Υ 
Ρείβοη (οἴ, λ᾽αη. 1437). ΤΠ6 οἹοιβ ἀγα παίπγα!γῪ [Π6 ΠΑΡΡΥ πυπίηνρσ 
σγτοπηᾶς οἵ αἰ Πυγδι 55. (οἷ, Διμό. 333, 2 ας. 820); ἱπεγείοσγα Οἰπθβίαβ 
γα 5 ὑν]η95 ἴ0 Ρα 5116 ἢΪ5 ασί {Π6 Ὀείζου. 

1274. πέτομαι κιτ.λ.1 (Οὐοπηροί {Π15 1ἴπη6 1 ν. 1276, 1 Πγν πον 
ἴο Οη6, πον ἴο ἀποίΠου ραίῃ οἵ βοῆρ, ψΊ1 [6 αυ]655 τηϊηα δηα θοαν [ο]- 
Ἰοννὶηρ' ΒΟΠ]6. ΠΟῪ σΟιγ86.᾽ ΘΌΡΡΙΥ ὁδὸν ἴο νέαν. Μείποεϊα νυν ΠΗ Υ- 
ΠΔΠἢ Τεαας φρενὸς ὄμματι γενεάν. Τί 15 ποί ᾿ποηαθα ἴο 6 τηποῇ ΟΥΠΘΥ 
1Π Δ ΠΟΏΒΘη56 ΔΠΥ͂ ΨΑΥ. ; 

1375. τουτὶ κιτ.λ.1] ΤῊ ογεαίασα ννδηΐβ ἃ νΠ01]6 ΟαΥΡῸ οὗ ΨΙΏΡΘ, 
Ὀδοδιβο οἱ ἢΪ5 ἀναπέτομαι, πτερύγεσσι, πέτομαι. 
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1378. φιλύρινονἹ]υ “Ἰρῃς ἂς. ᾿ἰμάθη υνοοῖ,ἡ οὐ “Ραϊο. ΔΙ οΥ 
ΘΧΡΙαπαιίου (Ὅλ ΔΎ οπαοι5) 15. {Παϊ (ΟΠ οοῖαθ νοσο ἃ Κιημὰ οἵ βίαγϑ οἵ 
Ἰϊμάθη νου, 

[370. τί δεῦρο] “ΔῊ σοπλθ γοῖι οἰγο] ησ ἰ ΘΓ τυ Ἰἰπιρίηνσ 
ίοοι δ᾽ Ῥοιπαρ5 (Ἰἰποβίας ννὰβ γΘΠΠῪ ἸΔΠ16. 

1385. αεροδονήτους... ἀν. Ἣ“εαἰγ-οπδοὶ ἀπ πον -οαΐθη Ργο  αο5.᾽ 
50 ἴῃ 7ας. 820 ἴῃς αἰ γγ αν } 5 5᾽ 80 ῖ}}5, ξυ! ελέγοντ᾽ ἀναβυλὰς ποτώμιεναι 
τὰς εὐδιαεριαιθερινηχέτους τινας. 

1387. κρέμαται... ἡ τέχνη] (ΟἿ. ΛΙμώ, 331, πλείστους αὗται (νεφέλαι) 
βύσκουσι σοφιστὰς κυκλίων τε χορῶν ᾳσματοκάμπτας ἄνδρας μετεωρο- 
φένακας. Νοῖδ (6 ἴοτσθ οἵ μὲν οὖν, "Ναν οἷν ν ΠΟ]6 αὐτὶ παηρθ ΠρΡΟη 
της οἰοιιά5.᾽ Π658 Ραγίίο 5 σον οΥ ΠΊΟΓῈ [δ ἃ 51Π1}}}6 ἀβϑθηΐ. 

1388. τῶν δ.}] ΑΙἸΙ τπ6 πιοϑὲ ὈΧΠΠ αι αἰ γγαη ].. ̓ πΠ5Ρ ας Οἢ 5. αΥὸ 
Πιϊβῖν, Πλαγκγ, ἀαυ]ς- οἸθαηλῖησ, ΠΙρἢ- Πονν {Π’ησθ ΠΌΠ 1Π6 οἱοιά5. Α 
ΒΡΘΟΙΠΊΘῊ 15 ἴο 6 ἰογορα οὐ "., ννῃϊο ἢ ἴῃ ναΐϊῃ ἄθο] 65. 

1303. εἴδωλα] ΑΡΡαγθηΠν ἴῃ ἀρροβι(οη ἴο ἀέρα ἀλλα σονετηδα Ὀγ 
δίειμι. 

1305. ὠδη) “δαβυ {Πογο "᾿ Οἱ, λαμ. 180, ὠὸπ παραβαλοῦ. Τὶ ἰ5 
ἃ τουνησ' ἴοστη, κέλευσμα καταπαῦον τὴν κωπηλασίαν. 

1206. ἀλαάδρομ»ν] ἘπιαΠν ΠΟηβθη56, Πονγανοσ ἄογινθα ; δ5 (Π6 
ΒοΠο ας σαν. Μεϊμθκο τας ἁλάδε δρύμον, “ θοιιηά!ησ ΟἹ ΤΥ σΟΙΓΒ56 
ββανναγαβ. 

1307. καταπαύσω] Ῥ. Ποῖα σοίβ ὈΘηϊηἢ Πΐτη ὙΠ ἃ ραὶγ οὗ ψνηρϑ 
ἴο σῖνε ἢϊη1 ἃ ἤδρ, ὑνΏ]Ο ἢ ΘΟ 65 }15ῖ ἃ5. ἢθ ἢδ5 σοΐ ἴο ἴΠ6 επά οὗ ν. 1400. 

401. χαρίεντά Ὑ] “Ἃ ΡτοΙΥ ἀηά πϑαΐ ἴοίκα ἰη46ε4 "ἢ {Πἰ5. Π6 βαγϑ 
ΒΌΓΡΓΙΒΕα ἀηα Πα] -οἤςπάθα. Ῥ. το)οίηβ, “Υἢγ γοὰ {κὸ ἴο θὲ νίηρ- 
νναἰτεα, ἀοη᾽᾿ γοιιϑ᾽ τϑίθυγιηρσ ἴο ἢἰβ ννγογάβ αἵ ν. 1390ὅ. ΤΠθη ΟἸἰπερίας 
βίαπάϊησ ΟἹ [5 αἸσηϊῖγ βαγβ, “ΟΥ̓ Βαϊ! τΠ656 Ἰοκα5 ραγβεά οἡ τὴηθ, {Π8 
ἀἰτμνγδμιοὶς Ροδῖ νυ βοῃὴῃ 8}} [{Π6 {1065 ἤσῃϊ οσ ἴΠ6 Ποποιι οὗ ροββοβϑιηρ θ᾽ 

1405. βούλει κιτ.λ.}1] “οι γοι {κε (Π6πὶ ἰο βίαν νυ ὰ5. δηπ 
ἰηβίγαοϊ ἃ ὈΪΓα οἤογαβ, ομθ οὗ ἴπΠ6 (ὑδοτορίαῃ {{|06, ἴογ Γιβοίσορῃϊάες ἢ᾽ 
1, ἜοἰγορΡ 465 15 βαϊά Ὀγ {Π6 βοποϊ]ϊαϑὶ ἴο ἤν βοὴ τη δηα 9] θη θυ {{|κὰ 
ΟἸηδβίαβ, δηά ἴο ἤανε Ὀθθη οὔ τῆς. (δογορίαῃ {γῦ6. ὅϑοπις (Βϊη]κ ννὰ 
5ῃο 4 τεδα κερκωπίδα φυλὴν, “ἃ Ἰοηρ-ία!] 64 σΠοτιι5, νυ ττῃ ἃ Ραπηϊηνσ 
ΑἸ]υβίοη ἴο 1ῃη6 (ὑδοτορίαῃ ἴγ08. Κοοὶς ρύόροβεβ ἵρεκοπίδα ἔγοια [ἢ 
Ὀϊγᾷ κρὲξ νυνὶ ἃ ρη οἡ Κεκροπίδα. κέρκος 15, Π6 5αγ5, ποί Δι.ίίο ἴῸὺυ ἃ 
Ὀϊγα᾽ 5 [411, [Πουρ ἢ Αὐβίοι ας τιϑὲ5 1. ϑδοιὴθ ρὰπ ἴῃ [Πη6 ψογά {ΠΕ6Γ6 15 ΠῸ 
ἀουρθί: Ὀαΐ ν»ῆαΐ 1 15. νγα σαηηοῖ Ὀ6 βιιγθ. [10 15 Ὡοΐ νῈΓΥ͂ Οἰθαῦ ννῆδέ 1[.6ο- 
ἱγορ ἢ! θβ μα5 ἴο ἀο τ ἴἴ ; ρευπαρ5 Πα ννὰβ ἃ αἰ γυγαθαθὶο ροεῖ. Τῆα 
ΘΘΠΕΘΙΔ] 56η56 5θειηβ: [{ πγοῦ η5ΐ θα. ἃ σἤοΥα5, νγα σαῃ ἤΠηα γου ἤθῖα 
ἃ σποτι5 οἱ Ὀἰγά5. Ποβα ποῖβϑβ ν}1}}} σα ϊς γουγ Πσην έν ]6. 

1407. δῆλος εἶ] ὅ5ς. καταγελών. (Οἰπεβίαβ, ΠονγΈνοσ, γαίιιϑεβ ἴο σὸ 
{11 ἢ6 σεῖβ ἢἰβ ννίηρσβ, θαΐ {Π6 δηίτΥ οἵ [Π6 ᾿πίουμηου ο]αϊμη5 Ρ. 5. αἰίθη- 
τἰοη. 

410. ὄρνιθες τίν ε5] ΤῊ βομο]αβδὲ ψποίεβ ΠῸμπῚ ΑἸοαθαβ: ὄρνιθες 
τίνες οἵδε; ὠκεανῷ γὰρ απὸ περάτων ἦλθον, πανέλοπες ποικιλύδεροι τανυ- 
σίπτεροι. Ὀϊμάοι ἀπ Μείηοκα, [ῸΓ ΠΟ δρραγεηΐ γράβοη, βαϊὶ ὄρνιθές 
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τινες. ΤΠΕ ἰηΐευγοσαίνα βθοπὴβ θείου, ὙΠ6 διδί {Ππϊησ [Παΐ 5ΈὙΚ65 {ΠῸ 
ἸΠΙΟΥΠΊΘῚ ἰ5 ἴπΠας [ῃς Ὀἰγάβ “πανα ποιίῃϊησ᾽ {Ππαΐ Πα οαη σεῖ ουΐ οἵ ἔπεσ ὈΥ 
Ἰ}15 {γα 468. 

1413. τουτὶ τ. κι] “ΤἼηΐπ ἰγοι Ὁ] βοπα ἰαϑ]ς᾽ οἵ βευνίησ οαξ νυνἱηρϑ ἰ5 
ὯΟ 5]'ρῃξ οὔβ. ἐξεγρήγορεν, “Υἶδ65 ΠΡ, ΡΓαβθηβ 1561, ᾿ 

[415. μάλ᾽ αὖθι5] “ Αραΐῃ 1 54Υ ;᾽ οΔ]]ΠἸησ [Π6 ϑννα]]ονγ5 δἰζαπίϊοη 
ἀραΐη. : 

1416. ἐς θοἰμάτιον] ἨΗΐδ πιαϑί Ὅς οδ]]Πησ ἴοΥ [Π6 ϑυγα!ϊονν Ὀδοδιιβθ 
ἢ νναπίβ {Π6 νναυῃῖῃ οὗ βρυίηρσ, 1 ννα ταύ πάσα ἔγοτη ἢϊ5 1ῃϊη, {ῃγεϑδά- 
Ὀαγθ οἱοαϊς ; δῃὰ ᾿ηἤθδεα ἢθ πεϑαᾶβ ἃ βρυὺϊηρ οὗ ΠΠΔΠΥ͂ ϑυνίϊονν νναυγίῃ, 
ποΐ ΟΠΪΥ {Παΐ ννῃϊο ἢ ομθ ϑυγαιϊονν τηαϊτο5 (μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ). 
ΑἾβοὸ ἢϊβ οοδΐ νγαβ ἰῃ 5[7105 δη4 πηδηγ-ΟΟ] ουγοα ραίο 68. 

1418, τί] ΠΕ ποὺ σοιῆθβ ψἹΠἰη [41] οἵ Ῥ., δημ ΡοϊηροιβὶΥ 
γῆ κ65 15 ἀθιηδηάα. 

1421. εὐθὺ Πελλήνη:] “ ϑίταῖσῃις οἵ (ου Ῥε]]ε πα, ἔατηοιιβ ἔου βδπηεὶ 
βίας, νυν] ἢ γγετα σίνεηῃ ἃ5 ὈΥ]ΖΘ5 ἴῃ 1Π6 σα ΠΊ65 ἔἤθγθ. ΡΙηαδΥΓ Τηθη 05 
(Πϊ5 'π Ο ΙΧ. 146, ψυχρὰν ὁπότ᾽ εὐδιανὸν φάρμακον αὐρᾶν Πελλάνᾳ φέρε. 

1422. κλητὴρ ν.] “Α ΒΠΊΠΠΟΠΟΥ [ῸΥ [Π6 5] 45 :᾿ Οη6 0 511Π}- 
ΤΠΟΏ5 5]. ΠάθΥϑ ἴο {{|4], οἡ [α 156, {ΠἸν18] οἤαγρεβ (συκοφάντης, πραγματο- 
δίφης). Ῥ. Ρῥτγείεπάβ αἱ ἢτιβὲ ἴο δαγηῖγα Πὶ5. ἰγαάθ, δῃᾷ ἄγανβ Πίστη Οἢ ἴο 
ἜΧρ Ια ἢἶβ ΠΟ]6 ϑυβίθιη οὗ γαβοδ! γ, νϑηϊαυηρ ἴο βυσσοϑδί [Παΐ [Πογα 
τηϊρῃς θ6 Πομεδβίου οδ] ]ηρϑ. 

1426. ὑπὸ πτ.}] “Ηον ν|1] γοι 51 ΠἸΠΊΟΠ ΠΊΟΥΘ οἰ νοΥΎ ἴΟΥ Πανίησ 
νυηρϑὺ ἵΝΕ]], 1 51.811 ποῖ ; Ῥαΐ 1 514}1 σεί ἴο τὴν ἀδϑβιϊπαίίοη δηαᾶ Ῥαοὶς 
ΤΊΟΓΕ δία] Υ δηα δχρϑαϊοιβὶγ. μὰ Δί᾽ ἀλλὰ 15. ΡΕΙΠΔΡ5 ἃ τῆοτα αἰγεοί 
ΔΏΒΨΕΙ ἴο ὑπὸ πτερύγων τι 85 1ΐ 15 ἰῃ ΒΕΚΚοΙβ ἰεχί. Βαΐ τί προσκ. ἰ5. 
αἰπχοβί εααϊναϊθηΐ ἴο οὐδὲν προσκ. 

14:9. ἀνθ᾽ ἕρματος] [Ιἰ νγαβ Ῥε]ϊενεά {παΐ ογαηθβ Ὀδ]]αβίβα {Π6η}- 
56νεϑ τ σίοηθϑ. 80 ΨΙΡΊ], Οἰδογρ. αν. 103, 5805 οἵ 665 “5860}6 ἰδρ]}}- 
105, αὐ ογῆθας ᾿πβία 1165. Πιοία Ἰδοίαπία σα θαγγαμ, [ΟΠ] πηΐ; Π15 5658 ΡῈΓ 
Ἰηδηΐα ΠᾺ}0114 ΠΠργαπί.᾿ (ΟἿ ἀρονε, ν. 1137. 

[4321. νεανίας ὧν] “ἃ ἤπδ Δ0]6 γοιηρ ἴθ! ]ονν Π|6 νοι :᾿ 50 ῬεΙοΝ, 
ἄνδρα τοσουτονὶ, “ἃ τηᾶῇ οΟἵἉ γουγ ΠΟ Π 65. 

1432. τί πάθω] “ναί δὰ 1 ἴο ἀον᾽ σκάπτειν γοργεβθηΐβ Ππαγὰᾶ 
ῬΟΔΙΥ νοῦς. ὍΘ βίεννασα᾽ 5 ὄχοῖβα (5. {λ|κὰ χνὶ.) σκάπτειν οὐκ ἰσχύω 
Ὑ}1}}} οσου ἴο ἃ]]. 

1436. ὦ δαιμόνιε] Τῇ ἸΠΙΟΥΠΊΘΥ σαίβ ᾿ἱπηραίεπί, θὰΐ Ῥ. σοαβ οῃ ἴο 
Ρι12216 Πἰπὰ ἢ ἀϑϑιγαηοθβ {Παΐ Πα 15 ἴῃ ἃ οουΐαϊη νγαν νἱηρίηρ, [εαῖπεῖ-. 

. ἴησ, ΟΥ̓́ΪποΙ{ἴηρ Πἰπὶ [Ὁ ἃ Ὀείίου δ ρ]ουπηθηῖ, ΤῊΪ5 56 η56 οἵ πτεροῦσθαι 
γγὰ5 θυ] θη Ε]Υ σοιητηοη δὲ Αἴπμθπ5. (Οἱ. ποίβ οἡ “εἰ. 988. 

1428. λόγοις ἀναπτ.) Τα Ηοιηεῖῖς ἔπεα πτερόεντα 15 ΥΤΘΟα]]6α ὈΥ͂ 
(Πἰς αϑϑοοϊαϊΐοη οὗ ννογάς δῃηά νίηρβ, ἱΠπουρὴ ([Π6 5θῆ88. 56 6ΠῚ5 αιϊΐο 
αἰ ογοηῖ, {Π6 οἱἄθυ ροοϑί 5 ἰάβα Ῥεϊηρ {παΐ {π6 ἱπουρηξ ἐπι οα!θα ἴῃ ἃ 
νγνοτά ἰοοῖς ννηρθ δῃηά ἢἤδνν ἀνα Π6Π Οποα ρΡαβί {Π6 “ἄοου οἵ {Π6 1ἰρ5᾽ 
(ἕρκος ὀδόντων) ; ννοΥοα5 (15. ποὺ [Ὡϑῃϊοη]8 τι588 οἵ πτεροῦσθαι, πεπο- 
τῆσθαι νγα5 [παΐ ννοτά5 μδὰ ἃ σαϊϑίησ, Ὀπογίηρ [ΟΓοΘ. ; 



.. 1470.] ΔΌΤΕΞΒ. 150 

1441: μειρακίοι 5 Μοϊμοῖςο αἰτίους (ἰὶς ἴο φυλέταις, Ἰδοαιοο οἱ] πη θη 
ἴῃ ἴπ6 θαυ υβ᾽ 5005 νου 6. πιογο ΠΠἸκοΙν τὸ 06 ταἸκηρ ἴο οἱά στοηΐθ5 
{πη ἴο γουσηρ πιθὴ. ΤῈ βαιηὸ οἸ]δοιίοη παα οοσυτγτοὰ τὸ Π)᾽ηΔοτί, θὰϊ 
Ἰι6 οῃμᾶς ὈῪ βυρροβίηρ ἴπαΐ βοηλθ γοιηρ ΠΊΘ ἢ πλϊρ! οἤδηος το Ὀ6 {ΠΗ γα. 
Μ. 5 σαησο 566 15 Δ ἱππρτονθηηοηΐ ; αη μειρακίοις ΜΝ Ἰ1ἢ μειράκιον ἰὴ 
{πὸ ποχί ᾿ἰπηὸ ἰ5 αὐν]ονναγά ; Ὀαΐ ἰΐ 15 οὶ Θαβυ ἴο 566 πον τΠ6 οίζογ γϑαά- 
ἰῃσ σου] αν θη σογγιρίθα Ἰηΐο {Π6 ὑνοῦδ6. 

1445. Διιτρέφη:)] ΑΙ ΘΑΙΠΥ πλαη, ταϊβοά ἴο 6 ΡΠ] αγο] ἀπά Πΐρ- 
Ῥαγοῖ : οἷ αρονο, ν. 799. ΤῊ ΠΟΥΒΘΥ τηδηΐα νὰ. Ῥγθνα]θηΐ αἵ ΑἸΠΘΏ5, 
ἃ5 ἴ5 5ῆδυνγη ἴῃ 1Π6 ΡΙαν οἵ [Π6 Οὐομαῖς ἴῃ 16 σαβθ οἱ Ῥμϊαρρι 65. 

1444. ὁ δέ τι 2] ΑἸΠΟΙΠοΥ (ας ΠΟΥ βαγβ {Ππαΐ ΠΪβ5 500 15 411 οἡ {Π6 νυ] 
δηᾷ Πιυῖίον ἰοὺ ἰγασοάγ. 

1446---κο. λόγοισι... νόμιμον] ΤΠδ ἰπίου που Παγάϊν ἀπ ουβθίαη 5 Γ᾿ 5 
Θχρ αηδίίοη οὗ {15 τηθίδα ρους] πτέρωσις ; Ὀὰΐ ννΠθη ἢ6 ΘΟΠΊ65 ἴο ἴΠ6 
ῬΙαΐη φαρβίϊοη οἵ ομαηρίηρ ἰδ ἴγαθ, ἢΠ6 βαγβ ἀουγηυρῃηϊ οὐ βούλομαι. 

1451. τὸ γένος οὐ κι] Α οὐτίους ἰηδίαησα οἵ ρυϊάθ ἴῃ δῇ ἀπυνουτην 
οΔΙ Πρ ἰ5 σίνεη Ὀγ Ἡπηΐου ἴῃ ἢι5 «4γιηπα ἐς οὐ γαὶ δερραΐί, Ρ. 72, ΠΕ 6 
ἃ ΤὭυρ ἀείθηαβ Πἰβ πυγάθυίησ ἴγαάα : “1 δαὶ ἃ Τπαρ οὗ [η6 τονδὶ γεοογάβ: 
Ι δηὰ τ ἰαϊπεῖβ πᾶνε θδεη ΤΠὰρθ [ῸΥ ἵννθηςν σαηθγαίοηβ; 1 ἤανε 
αἰνναυβ [ο]]οννεα Π6 ἰταάδ οὗ ΠΥ δηοαβίουβ.᾽ 

1455. καλεσάμενος κιτ.λ.1] Ἡκνίηρσ 5ογνεά {ἢ6 βυμηηοηβ. οἡ {Π6ΠῚ 
ἴο οομηθ ἴο Αἴῆϑηβ δῃηὰ δ {{|64, δἀπὰ ἴθ η Πανὶηρ ἰαϊὰ σἤαῖρσοβ ἀσαϊηβῖ 
τπ6 πὶ αἱ Αἴμεης (ἐγκεκληκὼς ἐνθαδὶ) 1:6 ἸΠΙΟΥΠΊΘΥ νου] ἢν ὈδοκΚ ἀραϊη 
1ῃθτα (ἴο 1Π6 5]. η4) δηά βεῖζε [η6 ργορεχίυ οἵ {Π6 νἱοίϊηγ ἂἃ5. σοπῇῆβοδίε, 
86 Ὀεϊησ σοπμἀεμπηηθα Ὀείοσα μῈ δὰ Παὰ (ἰτπη6 ἴο οοπῖα ἴο Αἰπθηβ [ῸΓ 
{γ14]. 

1456. κᾷτ᾽ αὖ'ὋΆ Τοοῦταο [Ο]οννεά Ὀν Μείπεϊκα γελᾶς κατ᾽ αὖ π., 1. Ζ. 
καταπέτωμαι αὖ. Τϊπάοτί 5Ξαγ8 “ αἰΐθσιιη κάτα τοάππάδί, αἴ βαθριι5.᾽ 
Τῆς καὶ νι εἶτα 5 οἴἴζεη τεάυπάδηΐς οὐ Παγάϊν {γαπβὶαΐθα]α ; [Π6 εἶτα 
τλιϑέ Πᾶνα 115 ῬΥΟΡΕΥ ἴογοθ. Ἅ“Ἡδνιηρ ϑυπηοπθα ἴΠ6 ἰογεῖσηοΥ δηά 
τῃφη Πανίησ δοουβεα Ὠϊπὶ Πογα δ ἤοσηα, 1 {πῃ νυ Π15!κ θδοΚ ἴο Πἰ5 ρῥΪδοα. 

1457. ὠφλήκῃ] Ἃῖνε [ἃ]] οτος ἴο {Ππ6 ἴθηβθ, “{παΐ ἢθ ἸηΔῪ δἰγεδάν 
πᾶνε Ὀδεβη οαϑί ἴῃ {Π6 5υ.᾽ 

1439. ὁ μὲν κιτ.λ.}] “6 Πα ἰ5 δα ]ησ ΒΙΓΠΟΥ, γου ἀγα Ηγίησ ἴο 
ἢ15 ΡΙαςα.ἢ 

Ι46τ. βέυβικος] “ἃ ΜΠΠρΡΡΙπρ-ἴορ :᾿ ἴῃς νγνογὰ αἵ οῇσα σῖνεϑβ ἃ σῇδησε 
ἴογ Ῥ. ἴο ργοάμποβ ἃ ἄου]6 Ὑν ΠΡ, 5 ἢ 85 15 βαϊά ἴο ἢανε Ὀξθῃ τι564 ἴῃ 
Οὐοτγογῖδ ἴο ΚΕαρ ἴῃ ογάεθγ {Παΐ τὰ ]Θηΐ ΡΕΟρΙῈ; ἢ νΒΙΟἢ ἢ πη κῈ5 
τῆς ΙΠΙΟΥΠΊΘΥ 5ρ1η οἵ ἴῃ ἀοαὈ]6- αῖοῖκ (ἰτη6. 

1460. ἀπολ.] ἀποχωρήσεις ὅ.Π0]., θαΐ οπο οὗ {πΠ6 ἀετγιναί: οηβ {Παΐ 
ἴο!]ονν 5θαπὶβ οὗ πο ναϊιε: ἐς Λιβύην ἀποφθερεῖ. ΝΟΥ͂ 15. Δὴγ {Ππαΐ [ἴῃς 
Ἰεχίοοηϑβ σῖνε βα[ἰβϑίδοϊουυ. 

᾿ς 1468. στρεψοδ.] “ ΡῬε( Πρ οΙ οογαβοδ 165, Ετοτθ. ἌΝ [δε ἀπιν- 
ἴησ ΟΗ͂ οἵ [15 (6 ]Π]ονν επᾶϑ ἐπ ἰβ βδθοεηθ. Ρ. δηά {πε αἰἰεπάδηϊ γεπιονε ἴῃς 
ἰξαῖῃοῦβ, δηά της (Ποτα5 βἰηρ δὴ ᾿πίθυ!αά6. 

1410---1403.} ὙΤΠῈ βίσορῃβ 15 ἃ ἔδποῖι! ἀδβουρίίοη οἵ ΟἸ]δοηγτηιβ 
{π|6 οονγατὰ 45 ἃ βίγαηρε ἰγεὰ, {Ππαΐ 5ποΐῖ ἔουίῃ δηᾷ Ὀοσα ἃ οϑγίαϊη Κἰπά οἵ 



ιύο ΖΞ 9).. []. τὴν. 

{τὰξ ἴῃ βρτίησ, θαξ ἴῃ τοὰσἢ ννεαῖῃοΥ 59 115. ϑῃ!ϊς 1 4-ΠΠ|κ6 Ιεανεβ. ὍΤὴΘ 
ΔΠΕἸΒίΓΟρΡ 6 ἃ τηγϑίθγίοιιβ ἀσοοιηΐ οὗ ἃ ρίασε (ϑοῖηβ νν6]]-Ἰκηοννιι ἴα Ὲ Ὴ) 
ὙΠΘηοΘ ἰΐ ννὰβ ποῖ βαίδ ἴο τοίη αἵ ἄπϑὶς, ἴοσ ἴη6 Ποῖοθ5. ἢ ἡ ΠΟὴι 
γου πααά Ὀδεϑὴ [βαβίϊησ ἐὰγηθα ἰοοίραβ5 δηὰ τος γοι. 

1473. δένδρον] (ΟἸΘοΟΉγτηι5 νναβ [8]], 

1474. καρδίας ἀπ.]Ί (ατάϊα ννᾶὰβ ἴΠ6 παηηθ οὗ ἃ ἴονψπ ἰῇ ΤὭγαςο: 
Ὅπι {Π15 15 ἴο δηθᾶῃ 150 [Πα (Ἰ]θοηγμλιβ μα ἢῸ Ποαγί, ννὰ5 ἃ οονγαχζά. 

1478. ἢρος)] [Ιη ἤπεο βϑρυίησ νγθα θυ, Ζ.6. {πὴη6 οὗ ρεᾶςε : ΟρΡροββά ἴο 
χειμῶνος ὙΥΪΏΓΓΥ {ἰπη6 Οἵ ννᾶγ. 

1479. συκοφαντεῖ] ΒΥ [5 ἀοτιναίίοη [Π|5 αἰπηοδὲ τηθαὴ5 “ ῬθαΥ5 
Πσϑ.᾽ ΟἸδοηνγηλι5 δοίεα ἃ5 δῇ ἰπίογμπηθυ ; ἃ Ποιτβθηθα ἃ5. 50 ἢ ἴῃ 
[ἀνουγαθ]α {ἰπη65. ΑΥβίοραηθ5 15 σοηβίδης!υ Ριμηϊησ οἡ σῦκον, συκο- 
φαντεῖν. 

1481. ἀσπίδας] “15 Ὀγοαά Ιβαναϑ :᾿ αι ν᾿ χαίογθηςα ἴο ΟἸδοηγ- 
τι13 (ΠΥ υν σ᾽ ἀνγαΎ ἢ15 51}16]4. 

[482. πρὸς αὐτῷ τ. σ.] “(ἸΙοΞξα προῦ (ἢξ γϑατη5. οὐ ἀδυίκηθϑθ ἴῃ ἃ 
ἄγθαυυ νυ] 4 ογ 655 ᾿δοϊκίησ σα 41]6-]ρῃτ,᾿ λυχνῶν ἐρ. 15. ἃ ῬΑΙΟΑΥ͂ Οἡ ἴΠ6 
ΘΟΠ ΠΟ ΡΏταβθ Σκυθῶν ἐρημία. ΑἹ] [Π15 15 ἴο ἀδῆης σοι σα! Υ {ΠῸ 
Ἰοσα]ν, 5 ἄρον ννὰ5 καρδίας ἀπ. 

1485, ἥρωσιν] ϑ0οῇ αἂβ Οτδβίθθ, 0 νγεγο Πα Π]055 {11 [Π6 πισῆξ 
οαηθ. (ἋὉἷ, “4:ελ. ττόό ίογ Οτεβίβϑ. 

1402. πληγεὶς] [Ι{ νγαβ Ὀ6]]ονοα {Παΐ {ΠποθῈ πο τηθί νν ἢ ἃ ΠαῖῸ 
ΟΥ̓ ἀειηϊροα αἰζου ἀαῦῖς σης 6. ϑίγιοῖζθη νν ἢ ῬΑΙσΥ ΟΥ̓ΒΟΙῚΘ. ΠΑΓΙΠΊ. 
Ηφτε, οἵ σουτβθ, ἴξ τηθδηβ παῖ (6 τοῦ θοῦ Οταβίεβ ννουἱα βίσικα ἴθι 
ἄἀονῃ δηα 5{1|0 {Πειη. 

1404-.ἰ1551.7] ΤΕ εἴζοι οὗ {πΠῸὶ πενν Ὀἱγ- ΟἿ οα πιδη ἢανὶησ ὈΘΘἢ 
5Πθννη, {Πα οἡ {Π6 σοίϑ 1ἴ5 πονν {Π6 5] οί οἵ ἃ βθθῆθ, ἴῃ ννοἢ Ῥτοτηθ- 
{Πδὰ15 σΟΙΊ65 ἴο ᾿6ίγαν {Π6ῚΓ ννθαζηθ55, ἀηα [6115 πονν [Ποὺ Ὀεϊηρ βίαγνθα 
οὐ αΥθ σοϊηρ ἴο βεηα δῇ δ 550 ἴο {γϑαΐ ἴου σοη οη5. Ηδ δάνίβαϑ 
Ῥεβι πείδθυιιβ ἴο βιϊραϊαία ἴοσ (π6 ΒΙγάθ. Πανίησ {Π6 βονθγοι σης ἀπά [ΟΣ 
1θα5116α 85 πὶ5 οὐνῃ νν]ΐβ. 

[404. οἴμοι] Ῥτχοιηοί]ιοιι5. 15 1ἢὴ σγοαΐ [6α΄, δηά ται] τ», [ο5ΐ 
Ζειι5 ὨΑΥ 566 ΠΙΠη, 

1408. πηνίκ Ηΐδ Α5]κ5 [Π6 ὄχαοῖ {ἰη16, ρουπαρβ ἴο πον ποὺν [16 
οἹοι 45 αὐθ, ψνΠΘ ΠΟΥ Ζειι5 15. ΠΠ|ΚΟΙῪ ἴο 566 ἴηι, ἃ5. 6 αϑὶζϑ θθίονν “νπαΐ 
Ζευβ 15 ἀοίϊησ.᾽ 

Ι5δοο. βουλυτὸ] ὙὍπε ({ἰπ|6ὸ ἀθϑουθεα ὉΥ ΜΙΠῈῺοη, “ναὶ ἐης {ΠῸ6 
Ια οιτοα οχ ἴῃ ΠΪ5 Ιοοβο ἰγταοθϑ [τοχ [6 Γατονν οαιηθ.᾽ἢ 

1801, τί γὰρ κ.τ.λ.}] ΑΥ̓͂ Παϊ Κιμά οὗ ννεδί ΠῈ 15 1 οἰθαῦ ΟΥ οἷοταγ 

1502. οὕτω] “ΤΠεη, 1 τπαὶ ΡῈ 5ο.᾽ ΓῈ βοιῆθῃον ἱπίογργειϑ Β. 5 
οἴμωζε μεγάλ᾽ ἃ5 Δ Δῆθνοῦ {παΐ Ἢ νγὰβ οἱοιιγ; οὐ Ῥ. Πλαϊςο5. 50Π16 
τὨγθαϊθηϊηρ σϑβίαγθ, Ὑν]]οἢ τηονο5 ΠΪ1ὴ ἴο σαν, “ΟΣ! ψνΕ]], 1 γοῦ οομηθ 
ἰο ἰῃηδΐ, 1 νν1}] ἀνε }]},᾽ 

Ι5οϑ, σκιάδειον)] ὝΠοΥΘ 15 βοηθοί ῃίηρσ Πα Ἰσγοιβ ἴῃ Π15. : αϊπςν Ἰλΐη1- 
561 ττοιὴ {Π6΄ αἰνίηθ αὐγαὶ ὈΥ ἃ Ῥαϊαθο, ΑΔ ραᾶγαβοὶ ννὰ8 οαιγῖθα θοΠἰηιὶ 
{πο κα! ηφύρος ἴῃ ΡΙΟΟΟΒΒΙ ἢ 8. 
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Ἰ. 1546.] ΜΝΟΤΖΕΞ5. τι 

1514. ἀπόλωλεν... ἀπώλετο] “Ζδοιι ἰ5 ρομθ, απάοπο, ΑΡοιΐ υν]ῖιαῖ 
τἴυὴ6 ἀἰὰ ἢ αἷς ν᾽ Ῥ, βθϑηὶβ ἴο ἰαἶζο ἀπόλωλεν τηοβί ΠΠ[Θγα]]γ, ἀπ σΟΟ]Ϊν 
ἀκα ἴῃς (ἰπὶς οἵ Ζειιβ᾽ ἀοιλϊβο. ΤῊ ΡΠ γαβο πηνίκ᾽ ἄττα ΟἾΪΥ ΟΟΟΙΙ 5 
ἤοτο, δηὰ ἰβ αυοίοα ὈΥ Ἡδυροογαίίοη ἃ5 το ἀραΐη ὈΥ ΑὙἸδί ρα 65. 
Τι πᾶν ποὶ δ βίυ οα]γ οοΥγθοῖ {1|5 ἴο Ἰοΐη ἄττα ν]ἢ ἀπ δάνογ, Ὀὰ Ὁ 
ἄοοθϑ ποῖ βθοπὴ ππηαίαγα] ἃ5. ἃ οΟ]]Ο 4] 15. ποῖ ἅττα “ ν»])αΐ βουΐ οἱ 
{Πηρθ᾽ ἰς ροοὰά Οτροῖκ, απ ἴῃς ἰγαηϑι το ἴο πηνίκ᾽ ἅττα “αἱ ννηαϊ βουΐ 
οὗ τἰπλ6, αρουΐ νυ θη ἡ 15 ποῖ 50 ν θῖν απο]. 

1Ξ10. Θεσμοφορίοι] ΤΊθτο πνὰϑ ἃ ἰαϑδί οὴ οἠδ οἵ ἴῃς ἥνε ἄαγβ οἵ 
της ΤΠοβοΡ μυῖα. Οἵ. 7 λερη. 940, 084. 

1520. βάρβαροι] Α5 {ποτ ννογο Ῥαγθαυίδη {7110 65. Λιγ ΠΟΥ ἀΡ ἰηἰαπηά 
αηὰᾶ πουίῃναγάβ, τοοκοηίϊηρ το αἴθθοθ, 50. θαυ σοάβ ἀΥ6 1))ὰ- 
σἰπρά ἄνωθεν. 

1521. κεκριγότες] “σ᾽ ΡοΥϊηρ᾽ 5 ΤΥΡΑ]]}5 ἄοα 5. ῬΥΌβθ μα] Υ. εἰς τὴν 
ἀσάφειαν τῆς φωνῆς αὐτῶν, 80})0]. 

1523. ταμπόρι᾽ ἀν. Τ)οπιοβίπθηαθς ἄθϑουιθας (6 ορροβιίβ (Οδηπίλ. 
11.) κεκλεισμένων τῶν ἐμπορίων διὰ τὸν πόλεμον. 

1524. εἰσάγοιτο)] Ιποογγθοῖ βθαιθπος οὗ ἴβηβα δου φασὶ, παρέξει. 
ΟΕ Δαρι. 24, τοῦτον δ᾽ ὀχῶ ἵνα μὴ ταλαιπωροῖτο. Π]5 Ἰαϑβί 15 ΕΧρΙ]αϊποά 
ΘΘΠΘΓΑΙΠΥ ὈΥ βαγίηρ (Πδΐ ἃ ραϑί ἱπίθ πη] Ο 15 ᾿Π1ρ0116 4, νυ 10} δοσοιηΐβ [οΥ 
ἵνα νῚ ορίαϊϊνε. ῆῈε σδῃ Παγάϊν ΔΡΡΙΥῪ 115 ἴῃ [6 ῥγββθηΐ ραββασε. 

1526. οὐ γὰρ κιτ.λ.1] “Οἱ οουῖδθε {Πετα πλαβὲ 6 ῬαυΡατδη σοάς: 
εἶξε ον σου Ἐχεοδϑίἄθς [Π6 ἰογεισηεσ Πηα ἃ ἰαπΐο]αν (δ μλλν σοί Ὁ 
νου τας Αἰπεηΐδη νὰ Ὀουπά ἴο ργονε ἢΪβ5 ἀββεεηΐ δηά ἴο πᾶνε δὴ 
᾿Απόλλων πατρῷος. Ἐχερεβίϊάεβ, ψΠοπ να Πᾶνα ἔνίος Ὀϑίουε ἴῃ {Π15 
Ῥίαν (ν. 11 δῃᾶ 764) βββεὴ ποίβα δ5 οὗ ἰογείσῃ εχίγαοίϊοη, τηπβί σαὶ ἢ" 
πατρῷος [ΤΌΤ [οΤεΙρῊ σοάβ. 

1520. Τριβαλλοί]ϊ Α τϑαὶ παπια οἵ ἃ ΤΗταςοΐδη ἰπῦ6. ὍὙΠας. 11. οὕ. 

1530. τοὐπιτρι) ὙΤΠε ἱπηργεοαίίοη ἐπιτριβείης σομηθ5 πῸπὶ {ΠΕεῚγ 
ὨΔΠΊΘ. 

1536. βασίλειαν͵] Ῥτοραγοχγίοπθ, ἰαϑὲ α δῃοτί (5εε πεχί 1]πε}, 
“ααδεβη.᾽ βασιλεία, “ Κἰηρᾷοιη.᾽ 

1538. ταμιεύει)])͵ Α51:16α, ἃ ἀδιρῃίου οἵ Ζειιβ δοσοσάϊησ ἴο 50Π1Ί6, 
Κεβρ5 {πε Κκαὺ οὗ {ΠῸ Ἰἱρῃξηὶηρ οἱοβεῖ δηα Ἄνευ ῃϊηρ εἰ5θ. ΕῸΓΪ ταμιεύει 
ΒοΙὴ 6 δαἀϊοηβ δηα ΜΆ. αν. κεραμεύει “τηδηυΐδοίιτος.᾽ ὙΠ15 Υ̓ΘΠΟΠ 65 
οὴ ἴπΠ6 ψοῦκ οὗ Νυϊοαη, δηᾶ 1 οδαηποί ψἢ Πἰηδοτέ {Π]ΠΚ κεραμεύει 
“[ϑϑίϊνιπιβ.᾽ ΝΟΥ 4065 ἰξ βαϊξ [ης οἵου ἐπηρϑ (Πδὲ [Ο]]ονν. 

1541. λοιδορίαν] ῬΙΟΡΑΡΙΥ ἰο τεργεϑσεπί ῥητορικὴν, οἵ ΜΉΘ ἰἰ 
νγὰ5 ἃ ἰαῦσε ρατί. ΕἸἾχϑί δὺξὰ πῃ θη ]Οη θα σἜΠΘΓΑΙΪν Ὀ]Θβϑίηρβ, νν]56 ΡΟ] ον, 
Ιανν, ογάθσ; ἴμθη 1ῃϊηρβ {Παΐ ᾿ου ἢ ΑἸΠΕ 5 Ἔβρεοα]]ν : ἄοοΚ5, τμεϊουϊοαὶ 
ἰηνεοίϊνθ, ραυτηδβίευ ἀηα [εε5-- ΟΥ̓ 411] νυ ΠΟ ΒΆΞ1]Θα 15 ΞΈΡ τ τηα. 

κωλαγρέτην)] (ἐ Κδ. 724. 8ῃη8 ἰ5 ταμίας ΟΥ̓́ΕΥ {Π6 κωλαγρέτης. 
1 νου] μαννα Ὀθεῃ πΊΟΥΘ 5 ΠΠΡ]6 ἴο 6811 Ποῖ ἃ ἔδυηγαϊε κωλαγρέτης. 

1545. ἀνθ. εὔνου] ΑΚ ννὰβ βῆενῃ ΡΥ͂ ἢἷβ5 σίνίησ ἢἤτε ἴο πΊθη. 
ΕΟ ]τ5 βρθαῖκς οὐ Ῥχοτηθίμειθ᾽ φιλάνθρωπος τρόπος, 2)γ. ΓἸηιεί. τι, 58. 

1546. ἀπανθρακίζομεν] ἘΠ6 σομλ] 0511 πηθπίϊοης οης οὗ [Π6 5πια]]οβὶ 

“- Ἁ. ἘΤ 



102 ΖΗ ΕΝ, [Ι. 1547. 

ἐνεσγάδυ 565 οἵ ἤγθ. Ιῃ ἱγτασεάν ἴξ 15 βαϊά τόσα ἰο]ν παντέχνου πυρὸς 
σέλας θνητοῖσι κλέψας ὥπασεν. Ῥαϊκίησ οἡ [Π6 οἤδγοοδὶ, 65Ρ. 51η8}} 5}, 
γγὰ5 ἃ ἰανουγιία ργδοίϊςα: οἵ. κεἰ. ὅγ7ο, Κὲ52. 1127 ἴου ἐπανθρακίδες. 

1547. μισῶ] (ΓΕ Αεβοῃ. 2). Κπεί. 974, ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας 
ἐχθαίρω θεούς. Τπ {Π6 πεχί 11η6 θεομισὴς Ἰπο] 465. Ὀοίῃ δοί. πα Ραβ5. 
τιθαηϊηρ; αὶ Ῥτγοιηθίπμεϑιβ ἴα κα 5 [ἴ οὨἱγ ἴῃ {Π6 δοίϊνε 56 η56. 

1540. Τίμων] “Α νεῖγ Τιηοη,᾿ Παίϊηρ ΠΥ ὈτοίΠΕΥ σοάβ 45 Πα αϊά 
ἢ5. τοί υ ΠΊ6η. 

1552. δίφρον] Α ΟΠ ΑΙΓ 4150 νγνὰβ σαγυθα Ῥεῃιηά (Π6 κανηφόρος. 

1553-ιτ564.1 Α τηγϑβίεσϊοιιβ ἀθβουιρίϊοη ὈΥ {π6 ΟΠοσιβ οὗ Ὡηοίποῦ 
ὙΡΟΠΕΥ {Παΐ {πον Πᾶνα 566 ῃ: ἃ ἰακ νεγα ϑοογαΐεβ δοίβ ἃ5 σιάς οὗ {Π6 
50. 15: ἴο γΠΙ ἢ ῬΙΒαΠΘΥ σαΠη6 ἴο 5θαῖς ΠΪβ. 501] ΟΥ̓ ΒΡΙΓΙ, δ ηα δἰζεσ ἃ 
ΟΌΤΙΟΙ5. βδοσῆοα ΟὨΪΥ Ὀγουρῃς ἀρ {πΠῸ ϑριστ οἵ [Π6 ρα] ΟΠ Δεσθρθοη. 
Δ ]ε]αηα {Π1η5 {Παΐ {Π15 βίσορῃθ σὑϑίευβ ἴο βουὴβ γϑιηδυκα Ὁ] 8 ΟΟΟΌΓΓΕΠΟΘ 
οὗ ψΏΙΟἢ νγα Κπονῖ ποίησ. [Τ{ σου! ]ΥῪ 15 γαῖ Ὶ ΡΟΙΠ(1655 ἃ5 ἃ ΠΟΪΘ. 

1333. Σκιάποσιν})] ἼΤΠε Παρθιίαΐ οἵὁἩ {π1|5 Θῃδάον -ἴοοϊ {106 15 ρ]δςεάᾶ 
ὈΥ βοπῖα ἴηὴ Γἰργα. Πα Ιακα οἵ [με στϑαῖ ἀηνναϑῃεα παΐυγα! νυ ἢὰ5 80- 
ογαΐεβ ίοσ ψυχαγωγός. 

τ556. Πείσανδρος] 1 κε ποίου ΤΠ] γβθαὲθ ΠῈ σαπηα ἴο 6811] ὉΡ δηά 
566 ἃ 5ρι[1τ|, νἱΖ. Ὦ15 οὐ, ΨΥ ΏΙΟ, ἃ5 ἃ οοναγὰ 6 μαά 1οϑί. Οἱ. Ζας. 
306, 2,)γ5. 4900. 

1559. κάμηλον] [Ιῃη ῥΐαςς οἵ {πε βἴεερ {παΐ {Π|γ5565 βαουιβοεά (Ομ. 
ΧΙ, 35) Πα 516νν ἃ οδιηξὶ 85 “8 βοσί οἵ ᾿ἰδῃ10.᾽ 

1561. ἀπῆλθε] “ΝΥ ΠΠάγανν,᾽ δἂ5 ΟἽ] γββεβ ἀϊά, ἀπά βϑαΐ βοιὴβ ννὺ Οἵ: 
Οἵ. χι. 49, 82. 

1562. ἀνῆλθ] Ὁρ οαπηα ὈΥῪ ναῦν οὗ ρῃοβί [ῃ6 ραὶς Ὁμδεσερῃοῃ ; 
ἴου ψοβα δρρεάζδαηοδ οἵ, Δι. βο4, Κ77652. 1412. 

1563. λαῖμα] Α ἀουθίι] ννογσά, θυ [Π6 6 βεθῖὴβ ΠῸ ΠΘΟΘΒΘΙΓΥ [ΟΥ̓ 
ΔΩΥ Ῥᾷη, 85 1.. δπά 5. βισσοβί, οὴ λαιμός. Μεῖπεῖκα [ο]]ονν5 Βα πίον απὰ 
γοδαβ λαΐγμα, Ξαϊᾷ ἴο θΕ πέμματα ἱερὰ, ἀπάργματα. Τῃ [Π6 Οεγθδεν ἴπα 
σῇῃοβίβ σοῖὴβ ὉΡ αἴΐζεγ [ῃ6 Ὀ]οοά ; ἀπὰ (15 βεοὴβ ἰο 6 τηθαηΐ Πθῖα ἴοο, 
ΜΡ νγα ποΐ σοῃ]θοίαγα τόδ᾽ αἷμα οΥ τό γ᾽ αἷμα ὃ 

1564. Χαιρεφῶν ἡ ν.] (. ἀρονε, ν. 1206. 

1565---τ603.} ὙΠ εἰ Ραβϑυ οἵ ψῃ]οῃ Ῥγομιδίμει πα 5ροΐκε πη ΠΟ 
ΠΟΠΊ65 : Ροβεϊάοη, Ηδγοι]θ5, δηα ἃ Ὀαυθάγοιι5 Τα] 4] Πα σοά. ΡῬοβειίάοῃ 
ἢδ5 τηποἢ δ4ο ἴο ΚΕ6ρ ἢ15. οο]]δάριιεβ ἴῃ ογάθσ. ὍΠΟΥ Ππα Ῥειβιπϑίδθσιιϑ 
ὀηραροά ἴῃ ῥγαρδγίηρσ ἴου ἃ ἰβαϑδί. Ῥοβεϊάοῃ ἄθοϊαγθβ {Π6 ψ 5 οἱ {Π6 
σοαβ [οσ ρεᾶοθ. Ῥειβίῃείδοσιι βδαγ5 (δὶ 1η6 Ὀἰγάβ τησβί πᾶνε ἴΠ6 
ΒΟΥ ΘΥΕΙΡ ΤΥ ; ἴο ΜΙΟἢ τουτὴ5 ΠῚ Θύοι]θ5. σοηβθηΐβ, Ὀγ θεὰ Ὀγ {Π6 οὔεσ οὗ 
ἃ. ΒΌΡΡΟΙ; 50 ἀοε65 ΤΥ ΡΑ]]5 ; δηα ὄνεὴ Ῥοβοθιοη 15 τηδ4δ8 ἴο 5686 νγνῆδΐ 
ἃ ΠΕΙΡ [Πς Ὀἰγάϑ τηϊρῃΐ Ρε ἴο {π6 σοάβ. Ῥ, {ῃθῃ βιρυ]αίθβ ἴοσ ἴΠ6 παπᾶ 
οἵ Βάδβι]εα, ννῇϊο ἢ Ῥοββιοὴ 15 [ῸΥ σοίιβίησ, Ὀὰΐ Η δ ύοα]ε5. 15. ΟΠ ΟΥ̓́ΘΓ. 
ΤΙΡΑ]1]ὰ5 νοΐθ5 ἢ Ὠϊπ), αηα 50 Ῥοβείάοῃ ἢδ5 ἴο ρῖνε ἴῃ, δηᾷ {ποὺ σὸ 
ἴο ἤθᾶνϑῃ ἴο (βίο [η6 Ὀγῖ6. ὍΤηα ΠΟ] 6 βοθὴβ 5665 ἰη πα θα ἴο 516} 
Ἰιονν, ἢ ἃ Ῥο] Εἴ α] τηδίίθυ, ἔνγο Ὀ]ΟΟ θα 5, σα ΠΡῚΥ νου Κοα ἀροη ὈΥ͂ 
ἃ ΟΙαενοῦ Ορρομῃθηΐ, τᾶ οὔΐνοία (ἢ6 νυ ΊβοῚ Οὴς ἀπά 5ρ01} {π6 ψνῃο]8 
ΠπορΟοΪΔΙΙΟῊ. 
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1507. οὗτοι] Τὸ Τι)}} 5, ΠΟ ννθαγβ ἰδ. τη η 16 ἀννκνναγ  γ, 
ΤῊ βομοϊϊαβὶ βὰν ὥσπερ οἱ Θρᾷκες. 

ι569ρ. Λαισποδία:] ὙὩΠργα ννὰβ ἃ πιδη οἵ (Π6 ἤαπηο, Το. ΝἹ. ΤΟΚ; 
Ἰυῖ {ποτ ἰς αἰ] αβίοη ἴο λαιὸς, Ὀδοαῦθο 6. ΌΥΘ ἷ5 οἹοαὶς οἡ (ἢ ς Ἰοἴϊ ἰθο: 
αἶβο ἴΠ6 ννογὰ βθοπὴβ ἴο Ὀδ αἱριιβῖνο ἴῃ οἴ ΠΥ νναγϑ8. 

“570. δημοκρατία] ΑἋ οοπιρ]αϊηϊ οἵ ν ηαΐ ἀθπιοούαου 5 Ὀγϊησίησ 
{δὴ ἴο, νυ] ον, ΤΠ ΘΙ. ἴῃ ῬΟβοΙ ἀοη 5 πλοῦ}, αἴρου ΟΧΡΥΘ5565 [Π6 Ροοί 5 
(ςο]ησ ἀρουΐ της βίαϊο οἵ {Πϊηρβ αὖ Αἰμθη5. Οἱ ἡεἰ. 598 ---Οού, ον 5 
αἰβσαβί αἱ [Ποβα οἱ θοϊθα ἴο οἵποοβ οἵ βίαϊβ. 

1572. ἕξεις ἀ.}ὺ ΤΥα 5. τουρΉν τοίιβοβ ἴο 6 μυΐ τὶσῃξ: 50 
Ῥοβεϊάοῃ σῖνοβ Πϊπὶ πΡ, αηα ἵὰγηβ ἴὸ Ηδγοι]θβ, ννῆο νοι] ἰγοαΐ {Π 611 
ΘΏΘΠΪ65 5 ἢ6 αἰὰ [η6 βευρθηίβ. 

578. διπλ. μᾶλλον κ-τ.λ.1] “ΑἸ! ̓ς. οπα ἴογ (παῖ. Τ᾽ ἃ Π|κ6 ἴο (γτοί- 
{16 μη. Νὸο Ἰορὶς οὗ οουγβα ἰβ ἴο Ὀ6 βουρῃΐ ἴῃ Ἡ γοι]65᾽ τεαβοηΐηρ, 

1579. τυρόκνηστιν κιτ.λ.}] ΤΠΘΥ ΔΡΡΙόδοῃ Ῥ., ΨῈΟ 15 σίνιηρ {Π656 
ογάθιβ ἴο αἰ πἀδηίϑ. 

[581. τὸν ἄνδρα κ.τ.λ.1 Ῥοδβεϊάοῃ ΟΡΘη5 5 τηθϑβασα ὙΠ ἄτι 
ογπι, ἢδθάϊεςς οἵ 1η6 Ὀγ-ῬΙαν Ὀείννεεῃ Ῥ. δπᾶ Ἡδζοι]θ5. Ῥ. βαγ5 πο- 
τΐησ ἰο Ῥοξεϊάοῃ {1} ν. 1596. 

1582. ἐπικνώ] τί βίηρ. ῥγεβ. δοί, (ῇ. ν. 533, ἐπικνῶσιν. Τί 566ΠΊ5, 
Πονγανεσ, ἴο Ὀὲ βαϊὰ μαγάϊν ἴο Ροβεϊάοῃ, τπη]655 ἂ5 ἃ βοΐ οὗ "ΟἿ, 1᾿πὶ 
Ὀυσυ; 1 σαπ τ αἰτοηά ἴο γοι.᾽ Τὴδ βομο]αβίβ ἰοοὶς ᾿ξ ἴο Ὀ6 ᾿πηροζγαῖ. 
γΪ 4416, Δα γεςβθα ἴο {Π6 βεγναηΐξ, Ἔχρ]αἰηϊησ ᾿ξ Ὀγ ἐπίτριβε, οὐ ΕἾ58 ἴΠπϑῪ 
γεδα ἐπίκνη -: ἐπίκναε. 

1584. ἐπαν. τοῖς ὃ. ὀρνέοις] ΑἋ πλϊτηϊοΥΥ οὗ ΑἰΠθηΐδη ἔευτηβ, “ συἰβίησ 
ὉΡ ἀραϊηβέ [πΠ6 ἀξιηοοσδου᾽ Ρεϊησ ἃ στζεαΐ οὐϊπθ. ΕῸΥΪ [15 οουίαϊη Ὀἰγὰ5 
ἔσεσα δα] ρσεα οΥἹ 1 η4]5 (ἔδοξαν ἀδικεῖν),᾽ ἀηα {πεγοίογα ΚΙ1164, ἀπά ἴο 
Ῥε εαΐβη. 

1586. ὦ χαῖρ] ΟἾΪγΥ πον βϑθείησ, οὐ ρτείεηάϊηρ ἴο 5ε6, Ἡ  γου]α65. 
Απά ἀροη Ῥοβεϊάοη β σοῃίϊηυϊησ Π6 σοαβ Ὀδοὶς ἴο ἢΪ5 σοοϊκίησ. 

1500. καὶ μὴν... πρέπει] Ἡεγομ]65 15 οἴζεη Ὀγουρηξ Οἢ 85 ἃ σ᾽ πἰοη 
ἴο Ταῖβα ἃ ἰΪαισρῇ. ἨΗἨδΐςδ δρρτεοϊαίεβ {πε ίδοϊ (Παΐ τΠ6 ἤΠαβῃ οἵ Ὀϊστάβ 5ῃου]ὰ 
Ὀὲ βεγνεά ψ τ Ρ]εηΐν οἵ οἱ], λιπάρ᾽ εἶναι πρέπει; δηα 5Ξαγϑ [Π]5 οἰκείως 
τῇ γαστριμαργίᾳ. ὅΠ}.ο]. 

1503. τέλμασι")] “ῬοοΪδ᾽ ΟΥ Ά “ἴδη]ς5.᾽ Ρ]αίο (λαξά, τος 8) 
5Ρεακ5 οὗ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους. 

1594. ἀλκυονίδας ἣἡμ.)] “Παϊσγοη ἥἄκσυθ᾽ θη (45 ΜιΠςοη 58 ν5) 
“ ἰγάς οὗ οαϊτη ἰξ Ὀγοοάϊηρ οἡ ἴῃ6 ομαγπηθά νανε.᾿ (Ἕ((, ὙΠΒεοοι. 
ἡ11:. δ: 

1596. οὔτε...νῦν τε] ΤῊΪΐΞ Ξβεασεηςα οὔτε...τε 5 ΘΟ ΠΟΙ, 650. 11 
ὙΠυογάϊάεος ; [ῃς περαίϊοη οὗ {π6 ἢγϑί [0] οννεα Ὀγ [με αἰῆυιηδίίοη οἵ [ῃςε 
βεοοηά. 1Τι| 15 δἰπχοβῖ παν δ }]6 ἰο ἰγαηϑὶαΐα Ὀγ “ ποί...... Ῥαϊ.’ 

1508. ἀλλὰ νῦν] “ενξεῃ πον, ΠΟΥ͂ αἱ ἰϑαβί ἰἔ ποῖ Ὀεΐοτε,,᾿ 

τόοι. κἂν δ.] “Απά 1ἴ ννε πηαϊκα ρεασὸ οἡ {Π656 [ευπηβ 1 ἰηνῖία {Π6 
Δ θαββαουβ.᾽ κἂν [οΥ καὶ 15 ϑεασοτβ σοσγεοίίοη, σαπιονὶπηρ {Π6 Π1]] 5ίορ 
αἰτοῦ διαλλαττώμεθα. ὙΠῸ σοπηπιοη ἰοχί ννουἹά ΡῈ “δηᾷᾶ ]Ἰεΐ τι τηαῖκ6 



τ64 ΤΕ ΑΝ, [.. τόοΞ. 

Ῥθαοα ;᾿ ταῖῃοὺ δὴ ἀρταρὶ 56 οὗ {Π6 5]. τηοοα ἴῃ βιοἢ ἃ οἷαυβα, ὙΠθη 
ἐπὶ τοῖσδε 15 ἴο Ὀ6 ἴακοη νυ νας [ο]]ονν58. 

τ6ο3. ἐμοὶ] ἩἨδεΙοι]ες ἴθ ΟΠ Θαβϑὶν ΟΥ̓ ῬΓΟΠΊΪΒα οὗ ἃ ΑἸ ΠΠΟΥ, 
ΑὙἸβίορ απ 65 ἰαϊκοϑ ουβαϊε ἴο Πἰτηβ6 1 (852. ὅο, 1.ας. 741) ἴογ ποΐ Ὀτίησ- 
ἴῃ σ ΟΠ ἃ πιηρστΥ Ηδφτοι]εβ. Δ ΉΘη Πα ἀοε8 50, 85 Πεῖβ δηά ἴῃ {Π6 Ζγοςν, 
ἢ6 15 ῬΡγόθδὈ]Υ Ἰαπρῃϊησ αἱ ἘυσρΙ 65. 

τύού. ἄληθες: ὅϑ4Υ γοι βοὴ ἀο γοι τα] Υ αϊκα 1 ἴῃ (Ππαΐ ταν Ζ. 6. 
ἄο γοι βίρροβε {παΐ {Π6 τεοονεΥΥ οὗ ρονεῦ ὈΥ ἴΠ6 ὈΪϊγάθ νν}}} παγί {Π6 
σοᾶς᾽ ἌΝὮγ, ἴἴ νν}}} ΡῈ {π6 νεῦυ Ὀεϑβί [πϊησ [οΥ [Πεῖη. 

τότι. τὸν κ. καὶ τὸν Δία] Μεη ννοι]ᾶ, ἢ6 ΒΌΡΡοβοβ, σοιρὶθα ἃ Ὀἰτὰ 
Ὑν ἢ ἃ σοί ἴπ {πεῖν οαίῃϑ; δηά {Π6 Ὀϊγὰ νν1}} θ6 Ὀβίζθυ 8016 {παὴ ἴῃ σοά 
ἴ5 ΠΟΥ͂ ἴο Ιοοἱς αἰζσ [6 οἤξβηου. 

ι615. ναβαισατρεῦ] Μεδηΐ ἴο ᾿ποϊπάς ναὶ οὐ νὴ ὈΚ ννᾶὺ οὗ αϑεθπΐ; 
θὸὺῖ οὗ σουγβα ἰἴ 15. ῬΑΥΓΠΥ ἀπ] πί6 110 1016 σἸΡ Υ 5, ἃ5 βίον νν. τό φὲ, 
ι678. (ἐ “εὐ. τοο. ὙΠΕ πεχί Ἰἰπα ὁρᾷς; ἐπαινεῖ 5ανν5 ἴῃαΐ 1{ 15 ἴο 
οι πα [{κ δϑοοηΐ: [ 5ο, οἵ οουγθε νὰ 15 ναί. “ 5΄Ά΄:ἠοε 1 ψτοίβ [ἢ15, ἃ 
{το πα βιιρροβίβ [Παΐ ἰῃ βαισατρεῦ 1υ1}.5 Βοτηθ ΤΠ γδοίδη παπα οἵ ἃ 6 ἔν, 
ΡΤΟΡΔΌΪΥ οὗ [πΠ6 Τι θα] Ἰαη. 1Ἶπ|5 μ6 νου] βγεαῦ ὈΥ͂ ΠΙΠΊ561{, 45 αἰὰ 
Ῥοββίοῃ ἀῦονε. 

1Ι62ο. μενετοὶ θ] “ὙἼΠε σοῖς οδῃ νγαϊῖ, ἂῦα Ἰοηρ-ϑυΠθυῖπσ.᾽ Τὸ 
μἀάποδιδῷ (μὴ ἀποδ.) σΔΥΤΥ Οἡ {Ππ6 ἐάν. 

μισητίᾳ! “1η Πἰὶ5 στεεᾶ, {πτουρῇ σγεβάϊηθϑβ." ΠΙπάοτί, Πονγενου, 
τοδδίησ μισητίαν, ἜΧΡΙαἰη5 1 Ὧἃ5. ἀφθόνως “ΔΌΘΠαΔη]γ,᾽ {πΠ6 δοοαδβαίνα 
Ῥείησ ἴα κε ἴο τηδδῃ “5616 δα Ὠδαβθατη.ἢ 

1622. διαριθμῶν] ΔΥΕΠ 50 84 τῆλ ἰ5 ἰκ6 {πεῸ6ὶ Κίησ “ἴῃ {ΠῈ 
ςοπηΐίηρ-ἤου56, σοσηἑπρ οαξ Π]5 ΤΠΟΠΘΥ ̓  ἃ [κα 15 ἴο οοῖὴβ ἀπα ῥβοΐς ἃΡ 
1Π6 ΠΙΟΠΘΥ ἀπε, ΟΥ̓ ἴο ἰαϊκα [Π6 νγνογίἢ οἵ ἴξ ἴῃ 15 οἱοί 68. 

1628. οἰμώζειν δοκεῖ] “Πο γοι νναηΐ ἴο σοπῖθ ἴο τἰίευ συϊθίθ᾽ (Πγϑαῖ- 
δπίησ πη. Ηδ οὐρῇϊ 5ΒΙΠΊΡΙΥ ἴο Πᾶνα δϑὶςβα ἢϊμὴ δοκεῖ σοι συνθέσθαι; ἃ5 
1η6 ϑομῃο!αδέ βαγβ, θὰΐ βίτοηρ ἰΙαησιιαρα ἂἀηα [Πγθαϊθηϊηρ σαϑίθσθ δ16 
τι564 δ5 τηοϑὲ εἴδβοίίΐνα οὐ ἃ Ῥαυραγίδῃ. Ὅὕῇῆβ ΥΘΡΙΥ Ῥείμαρβ ψγὰ5 ἃ 
γοιογίθα (ἢγεαΐ Κ1 Μ{11 Ῥεαΐ γοι᾽ (σοῦ... βακτηρίῳ κρούσ.»). 

ιΙ631. οὗτος] Τὸ ῬΡεϊβιπείδεσιιβ. ὙΠῸ ᾿ἰαδί ἔβν [ἴπ65 παν Ὀδθῃ 
Ὀοίννεεῃ {πῸ τες δηλ) αββϑαάουϑβ. 

1652. οὗ ᾽μνήσθην] “ΠΟΙ 1 πον ΤοΔ ΤΊ θοΓ. 

1634. Βασίλειαν] ,Α5 5η6 Ἰκερί {π6 ἸΙσῃίη!ηρο, εἴο., Ποὺ θείησ σίνθη 
ὉΠ 566 15 ἴο Πᾶνα βίγιοὶς Ῥοβθίάοη 85 αι αἀΠἴθγθηΐ ΠΌΤ ἃ ΠΟΙΪΠΔ] 
5ΟνΘυοΙσμΥ Ρεΐηρ σοηοεαθα; 50 Πα 58Υ5, “Ουοοὺ ἀοη᾽ γθα} Ὁ τναηΐ Ρβδοθ, 
γΠοἢ γου τηαῖτα 510} Δἢ ἈΠΥΘΑΒΟΠΔΌ]6 ἀοπηαηὰ 85 {Παῖ.᾽’ 

τι656, ὀλίγον μοι μέλει], (ΟΥ, 2. 1195, ὀλίγον μοι μέλει, ἐκεινοιὶ “γὰρ 
εἰς ἔμ᾽ ἔρχονται. 80 Ῥ. Ποῖα αἴΐβοῖβ πα] θηοθ, αηα ἔπγη5. ἴο ἢΪ5 οοοῖ.- 
ἴῃς ἀσαΐη, ὈΥ ψΜῃΪΟἢ πάλιν ἐρεθίζει τὸν Ἡρακλέα. ὅ5}ο]. 

ι6ύ28. ἀνθρώπων] ὅ8ὅ0ο ἴο Τοπγυϑι5 ἴῃ Δ᾽ αη. 1472, τί δέδρακας ὦ 
μιαρώτατ᾽ ἀνθρώπων; ἼΠοΙα 5. ἃ οοπλῖοαὶ] [ογρθί α]πθθ5 οἵ ἴῃ6. ποη- 
πα αηἱΥ οὗ (ῃς σοάβΒ. 80. Ῥϑίονν νγα παν ἣν ἀποθάνῃ ὁ Ζεύς. 



Ι. τ68:.] ΝΟΤΕΘ5. τός 

ιύφτ. ῳξύρ] ὦ οἱζυρέ. οι ατῷ θοΐηρ ἀδοοϊνοᾶ αηὰ σχυϊηϊηρ γουτ- 
561, αἰνίηρσ ἄνναν γουγ Οὐ Πουϊίαρο. 

1047. δεῦρ ἩΗζ ἰαϊκος Ἡθγοι]ος ἀρατί τομὴ ἷσ ἀποὶθ Ῥοβοϊἄοη, 

ι648. διαϑάλλεται)] (Οἱ, ΡΙαι. )λαεαῖγ. 2155.Δ, ἐὰν ἄρα καὶ ἐν τῷ 
πρύσθεν διαβεβλημένος ἢ, "πὸ παν Ὀθθὴ ἀδθοοϊνοα. Ηρτο {πὸ τα] 
νοΐοθ 'β δοίϊνα ἴῃ 5656, “υΟΙΓ ΠΟΙ 5 ἀθοοϊν ηρ γοι ;᾿ γοιῖ σαπηοῖ σῖνο 
ἊΡ ννηαΐ ν.1}} ΠΟν ΟῚ οΟπλ6 ἴο γοιῖι ἴῃ ΔΠΥ͂ οαβ6, γοι Ὀοίηρ 16  ἰπγαΐο. 

τύό52. ξ. γυναικός] ΟΥ̓ ΑἸσπιοηα, ποὶ οὗ [απὸ (ἢ Ἰαννία] τυ. 

1653. ἐπίκληρον)ῇ Αἡ ἐπίκλ, ννὰβ ἃ ἀδιρῃτου 5ο]8 Ποῖγθθϑ ἰο ΠΟῪ 
ἰαϊμθτ, δπαὰ {πογοίοσ, οἵ σουτβο, συἱτποῖὲ Ἰοσιϊπηαΐα Ὀγοίπουθ, Α,5 ἴου 
ψυΐϊοαη, ϊηάοτῇ βαγϑ " Γρ᾿Ὶ [6 Υ ἰρ58 ταραάϊανογαῖ." ΑἿΥ ΨΑΥ ἢ 5 ποΐ 
ἴο οουηΐ. Τὴ αἵραπιθηΐ οὗ Ῥ. 566 15 ἴο αβϑιιπηα (Π6 δος {παὲ Αἰποπα 
νγὰ5 ἐπίκληρος, ῬΘΙΠαΡ5, 85 ἴῃ 6 βοῃο]αβδί βαγϑβ, ἴῃ σομΡ] ΠἸηθηΐ ἴο ΠΟΙ ἂς 
ΡῬαΐγοηθββ οἵ Αἰῃθηβ. 

τ655. τί δ᾽, ἣν κιτ.λ.}] Βαΐ γεῖ Ζειι5 πιαῦ σῖνα π16ὲ {Π6 ῬΥΟΡΥ οἡ 
Ηὶβ ἀθαῖῃ-Ὀβά, 5 Ὀαβίαγα᾽β ρΡουίίοη. Νο, {Π8 ἰανγ νν}}}} ποΐ 4]} ον ἰΐ, βϑαγϑς 
Ῥι; «απᾶ (ἤδη Ῥοβειίάοῃ, δ5 ποχί οὗ [κῖϊη, ψ}}}} οἱαϊπὶ ἴο ᾿πῃθγὶῖ. Τῆς 
ΒΟ] Ἰαβὶ βαγϑ ἴΠ6γα τνὰβ ἃ ᾿ἰηϊξ (γα τη] η86) ἴο {Π6 δηχοὰπΐ τῃδΐ σου] Ὅς 
σίνεη ἴο ἃ Ὀαβίατά. 

1657. ἐπαίρει] “1.1{ἰ5 γοι, Ῥιογϑ γοὰ ἀρ ὈΥ (Πἰ5 Πορε,᾽ απᾶ ἱποϊίες 
γουῦ ἴο τε]εοΐ ρεασθ. Οἱ, δικό. 42, ἥτις με γῆμαι ᾽πῆρε τὴν σὴν μητέρα. 

τό58. ἀνθέξεταί σου κιτ.λ.] ΤΙηάοτῇ τηαῖζοβ σου ἀδρεηά οη ἀντὲ ἴῃ 
ἀνθέξ., “Ὧδ Μ1Π 561ΖῈ οὐ οἱαϊπη αρσαϊηβδί γου.᾽ Βαΐ Ππυμηθσοι5 ραββαραβ 
5ῃηθν ἴπαΐ ἀντέχεσθαι (1κῈ ἀντιλαμβάνεσθαι) νὶῖ ἢ σεηϊῖνα πηθδὴς “ἴο 
οἰϊηρσ ἴο, [αϑίβη οἡ ἴο, ἰαὺ Πο]ὰ οἵ. Ὅῇηδ ἔδςϊ ἰ5 [ῃ6 αντὲ σῖνεβ [ῃ6 ποίϊοι 
“οοβα δραϊηβί, οἡ {Π6 ἔαςε οἵ. ̓  σοὺ 5 σονεσηβα Ὀγ (ἢ ψγῆο]6 τηβδηϊησ 
οὗ [ῃ6 νεῦῦ “ψ11} οἰαΐτη ότη γοα.᾽ἢ 

τότ. νόθῳ κ.τ.λ.} Ξϑο]οπ᾿β ἰανγ 15 ἀϊν! ἀθα ἱπίο ἴἢγεα 11η65, ποῖ 
ῬΙΌΡΕΓ ἰδτηθῖοβ. ΤΠ6 ἱπβηϊίνεβ εἶναι, μετεῖναι ἀδρεηα οἡ δέδοκται οΥ 
ΒΟΠῚ6 510 ἢ ἡνοχά. 

τι666. τοῖς ἐγγ.1] “Τῆδε πεχί οὗ Κη ἴαϊκα {πεὶγ 5ῆατγε οὗ {Π6 ρσορετσίυ, 
ὙΠ Οἢ ουἹα Πογα ὈῈ ἴΠ6 Ὀτγοίμεσ οἵ Ζειβ. 

τ669ρ. φράτερα5] ἘννεῖΥ Αἰμδηΐδη οἰζίζθη οἡ σομγΐησ οὗ ἂρὲ νγὰβ 
ΘΠΤΟΙ]Θα ἴῃ ἃ φράτρα οἵ οἰαῃ. 

ιόγ7ι. αἰκίαν βλ.1 “1ιοοἰκίπσ ἀϑϑαῦ] δηα Ῥαϊίογυ,᾽ 45 βλ. νάτυ, εἴο. 

1672. καταστήσω... παρέξω, Το νοϊά [η6 «ἀϑγῃμάείοη Μ. τϑαΐβ 
καταστήσας. 

1673. ὀὁ. γάλα] (ΟΙ Κεεξ. κοϑ ἴογ [15 ρσγόνεγθῖαὶ ἀδ]ϊσαογ. ὍΤΠα 
Ὀϊγά5 5ϑῃου α σουίδιη]ν ὈῈ 4016 ἴο σῖναε 1. 

1677. πᾶν τὸ π.1] ὙὍὙῇῆε Ῥαγθαγίδη ἢδ5 (6 ἀδοϊβῖνε νοΐβ, δᾶ νῆα 
Ἦφ ΘαΥ5 ΠΟῪ 566 Π15 ἴο ἈΡΡΥ͂ΌδΟἢ Πρασοὺ ἴο σθαῖς [ΠδΔη [115 ΤΟΥΠΊΟΥ αἰζετ- 
ΔῆσΕ5. [{ βεειὴβ ἴο ὈῈ καλὴν κόρην καὶ μεγάλην βασίλειαν ὄρνισι παρα- 
δίδωμι. 

τιόϑι. βαβράζει γ1 Νοιίπίηρσ σου] θὲ τηδάβ ουΐξ οὗ νυ]σ. βαδίζειν. 
1{Π85 Ὀδθη νδυϊοιιϑὶν σογγεοίθά : βαβάζει γ᾽, τιτυβίξει γ᾽, βαύζει γ᾽. ϑοιης 
γνοχὰ τηθδηϊησ “ οΠαϊζουβ, ὑυγι{{6γ5᾽ 15 νναηῖςα, “δ 4068 ποῖ 540 γε δῖα 
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τ66 ΤΗΣ 8125. Π. τ682. 
ἴο σῖνε ἴἃ ἃρΡ, Ἔχοερί 50 ἴαᾳσ δ5 Ἅομαίίοσησ Κα ἃ βγοῦν τηθδηβ ἰμδῖ." 
ΟΕ ΞΖ. 185, μῶν ἐκ καλῶν εἶ κἀγαθῶν ; Α. μὰ τοὺς θεοὺς, εἰ μὴ ᾽κ πονη- 
ρῶν γ᾽. 

1682. οὐκοῦν κιτ.λ.1 “611, Π6 βαγξ ἐμαΐ γοι τὲ ἴο σῖνε ἴξ ὑρ ἴο 
ἴῃς βνδ!]οννβ, Ζ.6. ἰῃς Ὀϊγάς,᾽ δηᾶ {πεγείοσε μ6 πηδὺ γΜῈ}] Ξρεαῖκ ἴῃ 5υναὶ- 
Ἰονῦ Ιαησιιασθε. 15 5εεπ15 ἴο ΡῈ ἴΠ6 σοπηβοίίοη δΔηα διριμλθηΐ. 

1685. σὺ] ῬεϊΞίείδεσιιϑ. 

τ6ό88, οὑτοι})] ΤΠ Ὀἰσάβ ψῆο Παᾶ Ῥεθη ρα ἴο ἀξαίῃ ἴου γε β!]οη. 

ιόϑρ. βούλεσθε κ.τ.λ.} Ηδετου εβ 'τηακεβ ἃ Κίπα οδεγ ἴο 5:αΥ δπᾶ 
ῬῈ σοοῖκ, νυ] οἢ Ῥοβεϊάοῃ βίεγη!υ περσαίϊνεβ. 

τόφρι. τὰ κρέα: Μοβὶ Μ55. μανε σὺ τὰ κρέα. ϑοτηξ οτηϊξ τὰ 
ταὶ ῃεσ ἴδῃ σύ. Απά Ῥευπδρβ [Π6 Ῥτοποῖῃ 15 γαΐῃεσ νγδηΐϊθα. “Βαζ! 
γοῖέ βία μεῖε δηᾶ τοοβί! γοῦ στεεαγ σ]αίζίοη "" 

1692. διετέθην] “1 5Ποι]ἃ Πανξ Ῥεεπ ἰῃ σοοά οαβε, 5ῃου]α πᾶνε 
δη]ουεά τηγϑε]ΐ,᾽ Βρόεη ταῖπεῦ ἴο {Π6 δπάϊθποα ἴμδπ ἴο Ῥοβξεϊάοη. ὍΤπα 
Ῥαββῖνε διατεθῆναι-ε: διακεῖσθαι. ὝΠΕΓΙΕ 15, Πονγανοῦ, 8 πεαΐηϑβϑ 'πΠ Μεῖ- 
πεῖκε᾽5 (ΗΠ διηακετβ) διετέθην, “1 Ξῃου]ά Βανε ἀϊβροβεά οὗ 11, τηδπαρσεα ἴξ, 
γγῈ}1,᾽ ΕΥ ΒΙΟΏ Ηδτοα]εβ τηεαῃβ {παΐ μΠ6 που] δαΐ [Π6 πηϑαΐ. 

τ69.---τ705.1 16 [με Ἰαϑὲ βοεηα 15. ρσεραγίησ, {πΠῸ ΟΒοσαβ ᾿πάπϊσα 
ἴῃ Δ ΠΟΙ ΠΟΥ δηοϊία] ἀδβουρίοη οὗ ΟΠ ο 5 ἴῃ 8ῃ ἀΠΚΠποντη ἰδ πᾶ ;: τἱαϊ- 
σα] ησ [Π6 ΡῬχσοίοββουβ οἵ τπείουϊς, Ο τεὰρ {ΠΕΙΓ Βαγναβδὶ ἢ {ΠΕῚΓ 
[ΟΠΡΊΙα5. 

1Ι69ρ4. Φαναῖσι), ῬΏδπαθ να ἃ ῬὉΓΟΠΊΟΠίΟΥΥ ἂἀηα ροτὲέ οἵ (ηϊος 
(Τῆς. ν1Π. 24); Ὀαὲ μεσα 15 τεΐεσεποα ἴο φαίνειν “ἴο ᾿Ἰηΐουτη,᾽ ἃ βᾷῃ οὗ 
ὙΓΏΙΟΗ ΑΥ. ΠΕΡΨΕΓ {Γ65. 

τόρΞ. πρὸς τῇ Κλεψύδρᾳ] “ΒΥ [πε ἐὈΡΙπρ' νγ6}],᾿ ΒΟ ἢ τγᾶβ ἴῃ {Π6 
ΔΟΙΟΡΟΙΙ5 δὲ Αἴμεηβ. Αἱ [ΠδῈ βαΐηβ {ἰπ6 κὰλ. τηεδηβ {Π6 νγαΐεγ- οἱ οοκ ὈΥ͂ 
ὙΥΒΙΟῊ ΒρεαΚεΥβ σγεσα {ἰπ|6α. 

ἐγγλωττογαστόρων] ΑΞ χειρογάστωρ ἰ5 οὁη6 ὙἼοΟΞ6 Παπᾶϑ ἔξεά Πΐπη, 
50 ἐγγλ. 15 9ὁη6 ὙΠΟΞΕ ἴοῆρτια 4068 80. 

1697. οἵ κιτ.λ.}] “ὙΥΠοΞΕ βονΐησ, τεαρίησ, νἱπίασε, ἀπά ἤσ-σαίπετ- 
1ηρ 15 811 Ὀγ {Πεὶγ ἰοῆρτιθβ.᾽ συκ. ΜΊ τείεσεηςα ἴο συκοφαντία. 

1701. ΤΓοργίαι)] Οὐοτρῖαβ {Π6 1,δοπεηβ νγὰβ [6 νγε]1-Κπονσῃ τῇῆσίο- 
Υἱοῖδ ἢ ὯΟ σῖνεβ [Π6 Π8ΠῚ6 ἴο ἃ ἀϊαίϊοσιιε οἵ Ρ]αΐου ῬΏΠΠΙΡΡΙΒ νὰ ἃ 
ῥήτωρ λαλος. ἸῊ [Κὲ52. 4211 ῬΏΠΙΡΡΙΒ 15 σδ]]εα ὁ Γοργίου: ΡΕΓΠΔΡ5 85 ἃ 
ῬΌΡΙ] οὗ ἀοτρίαβ, (σουρίαβϑ᾽ 5οη ἴῃ [Πς ατί οἵ γμείουϊο. 

1705. ἡ ΎὙλ. χ. τ.] Τηε ἴοηρτια νγὰβ οαΐ δηα βενεγϑά ἔγοτη ἐπα σϑϑξ 
οὗ [6 νἱοίίτη ; οἷ. ας. τούο. ΤῊΪ5 ουβίοτη 15 ἤθσα ἀθϑου θα δ5 ἀεγινεά 
ἔγοτη ἴΠ656 σ]1]0-τοηστδα σεπί]θηθη. ΕἼΟΙῚ [Π6 ἔαδοίΐ {Παΐ {ΠΕῚΓ ἰοηστια 15 
{ΠΕῚΓ τηοβί ργοβίαθ]β πΊΘΆΌΕΥ, ἴῃ Αἰεσα 5ρεοῖαὶ Βομουγ 15 Ραϊά ἴο {Π6 
τοῆρστια Ἔυϑῃ ἴῃ βδογίῆςεβ. 

τγο6---66.1 ΤῊΣ ΡΙΑΥ͂ επᾶβ σὴ ἃ Ῥυὶάδ] ἐδϑεϊναϊ, πιο Ἂ5 ἄο ἴπ6 
“ελαγηίαγι5 ἀπὰ [ῃ6 Ζεασέ. ΑΔ τθββθηροῦ ΔΠΠΟΌΠΟΟΒ ἴΠ6 ΔΡΡσόδοῦ οὗ 
Ῥεϊβι ῃείδογιβ ἴῃ βρεπάουσ, {μ6 ΟΒοσι βιηρσ ἃ βοτί οἵ βρι {Πμδ]απλῖιπ), απὰ 
[Π6Υ 4}} τείϊγα ἴῃ Ἰουΐα] Ῥγοςεββίοῃ. 

ι[7ο6. μείζω λ.] 5ς. πράττοντες ἀγαθά, “γε ἴπμαΐ ΡγΌΞΡΕΙ Ῥεγοπᾶ 

ΝΠ ΕΟΝΝ ιν. ΣΥΝ μι, ἐς δ.. ὑμμμ ἐὸν μῶν. Δ λθ. ὦ ἃ ἃ. 4. 
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ΨΠαΐ τνογᾶς σα (611. ΤΠ ΠΙΘΘΘΘΏΡΟΥ ΒΡΘΑΪΚ5. ΑἰΟΥ (Π6 ΤΠΔΠΠΘΙ οὗ ἃ 
ἱἰτασὶς ἄγγελος. 

1700. προσέρχεται κιτ.λ.} ὍΤῆΘ οΥου ἴα προσ. χρυσαυγεῖ δόμῳ οἷος 
οὐδὲ ἀστὴρ παμφαὴς ἰδεῖν ἔλαμψε, ἀοοογάϊηρ το Πϊπάοτί, Απᾶ ἱπάερά 
ἔλαμψε χρ. δόμῳ ἰ5 ΠαγαΪν βθῆβο; πὶ τῃ6 1 αἰ νογβϑίοη ἴῃ ΒΟ κου 5 
δαϊτοη {γα ηβ]αΐοβ ᾿ξ ἦΓα]ςῖῖ ἴῃ αὐτο, Βρ θημάθηΐθ ἀουηο. Ῥεἰϑιδίδοσιις 
ΟΟΠ65 ἴο ἢΪβ. φΟΪ ἀθη- ο] θαυ ησ Ῥαϊασα ἢ 56} ἃ ὈΥρΊ βδίασ. Μείποῖκα 
τρααᾶς οὐδὲ... οὐδ᾽ ἴῃ νν. 1700, 1711: “ποῖ Θνθη.. ΠΟΥ γοί.᾽ ἌΝΈΊὮΠ οὔτε... 
οὔθ᾽, “ΠΟΙ ΠΟΥ. ΠΟΥ, ἡ (η6 Τοοπδισποίίοη. γουϊὰ πανα θθθη σοπιρ]είθ αἵ 
σέλας, οὐ αἱ ἐξέλαμψε, πᾷ τοιοῦτον 15 1Π 6 ΘΙ ρου Πιοιις ; “6 ΘΟΠΊ65 5Π1η- 
ἴηθ᾽ ἃ5 ΠΟΙ [ΠΟΥ βίαν Ἔν ΟῚ 5ῆΟΠΘ, ΠΟΥ͂ 51η.᾿ Απαὰ οἷον ΠΊΑΥ δ ΘΧοΟΪαηηδίουυ, 
“Πονν, 5686 ον ἢ οουηθ5 "ἢ ὙΠ6 σου ποη τοαάϊηρ οἶνοϑ οἷον δ᾽ ἔρχεται. 
ΤῊΣ αν. Μ5. ἔνδον, ννηϊο Τὶ ηἀοτῇ ἴῃ ἢἶβ ποίβ ρτείοσβ. ΝΠ Μεί- 
ΠΘΙςο᾽5 τοαάϊησ ἰΐ ἰβ οἵ οουγθθ “ΠΟΥ ἄοοβ (Π6 βιιη 5}1η6 50 ἃ5 Π6 (ἄοθβς 
ὙΠΟ) σοηγο5,᾽ τοιοῦτον οἷον. 

1713. οὐ φατὸν Δ.1] “ππαξίογα Ὁ] ἴῃ ννογᾶς :᾿ ΜΊΓ ΟΠ 5. “ὉΠΟΧχρτθβ- 
βῖνε. 

1715. ὀσμὴ...θέαμα]! Ῥυγροβεὶν σοηἤιβεα πηείαρῃου : οἵ. Αδβοῃ. 
.Ῥγογγι. Κγιεί. 115, τίς ὀδμὰ προσέπτα μ᾽ ἀφεγγής; Ατϊδί. τπιαν Ὀ6 τηδδη- 
ἴῃσ᾽ ἃ ΡΑΓΟΑΥ οἱ (Πϊ5. ΟΥ̓ ΟἾΠΕΥ ἱγασὶς ραββασοβ ] ἢΪ5. “ταστάποα ἀπ66- 
Πηφά {Πδΐ ρΡεπείγαίεβ [Π6 ἀδθβρίῃ οἱ ἤξανεη᾽β οοῆσανθ, ἃ θεβαυπίβθουβ βἰσῃΐϊ. 

1717. αὖραι δ.1] ΟΥ̓άεΙ οὗ οοηβίγ. αὖραι διαψ. πλ. κ. θ. “ἴῃς σεηί]ς 
Ὀ͵ΕαΖαβ γαῖ ἀνναὺ ἰῃ 6 νυγεδίῃ οὗ βίλοῖα [Πα τἱβεβ ἴγοιῃ {Π6 ἱποβηβα. 

1720. ἄναγε κ.τ.λ.1] Α τεαπεβῖ ργεραγαΐουυ ἴο {Ππεὶγ ἄδησθ. ΑτΠε- 
ΠᾶΘι5 ΓΧΙΓΡ΄. Ρ. 662 5αγ8 ὅταν δὲ κατὰ μέσην τὴν ὄρχῃστραν γένωνται ἐπι- 
στρέφουσιν εἰς τὸ θέατρον λέγοντες" ἀνάγετε, εὐρυχωρίαν ποιεῖτε τῷ θέῳ. 
ΤῊΘ ψΠΟΙ]Ὲ Ρἤγαβα βθοὴβ ΠΊΘΓΕΪΥ ἴο Ὀ6 8η ΟΥΕΓ ἰο {Π6 ἀδηςεῖβ ἴο 
ΔΥΥΑΉ σα {Ππουβεῖνεβ ῬΥΌΟΡΕΥΪν, “]δδα ὑρ, βίαπα δραγί, ταησα ὉΡ, οἰθαῦ [68 
νγαγ.᾿ [Ι͂η Κ͵ὃε2. τ326, ῬὨΙΟΟΙεομ σΟΠΊ65 ἴῃ ΜΙ ἄνεχε πάρεχε, ὙΏΕ͵Ε 
1Π6Γ6 15 ἃ ΞΒῈΡροββά δ] υβίοη ἰο Επγ. 7γοαά. 308, (γεί. 302. 

1724. φεῦ] 1ῃη δατηϊγαίίοη : “ΟΠ! ψῇηαΐ Ῥεδαίυ οἵ γουςῃἢι] ΡὈυ πη "Ὁ 
ΑΒ [γ΄ δ5 ν. 1730, [Π6 δῃαρδεϑβίβ δῖε δὴ ᾿ἱπίγοάποίϊοη ἴο ἃ Ὀγ144] βοηρ, οὗ 
ὙΙΟἢ ΕΎΕΥΘ βαγβ {Παΐ 1 15 “ἃ ἴονγῃ δρὶ 8] 11 ΠῚ 5 Οἢ 85 νγὰ ΤΩΔΥ͂ 510- 
Ροβ6 ἴο ἢανε Ῥβεῆ οοιηροβεα δηά ρεγρείγεϊε ἴῃ Ποποὺγ οὗ {Π6 ππρίϊα]ς 
οὗ [Π6 πῆοῦα ΠΟΌΪΘ δηᾶ ννϑα την [Δ }}}}165 ἴῃ Αἴπθης. Τὴ νυ]ραῦ ἴον π 
Ροεδί 15 δηχίοιιβ ἴο ἜἊχῇῃ!θιῖ Πὶβ εἀποδίίοη ὈΥ ᾿ἱμηϊαἰϊησ δηα Ὀοττονῖησ 
Ῥαββασεβ Πομ ἴΠ6 τηοβί ἀρργονεά ᾿γγῖοαὶ ροεῖβ, Ὀπΐ αἵ (Π6 βαπηθ {ἰπὴς 
τϑάτποαϑ 811 {ΠΕΙΓ ΠΑ ΘΈΤΥ ΔΠ6 ἜΧΡΙΓΘΒΒΙΟἢΒ ἴο [Π6 πδίαγαὶ ἰανεὶ οὗ ἢ οννὴ 
ἀα] 685 ; {Ππι|5 τηδϊηΐδι ηἸησ᾽ ἃ ῬαΪδηςα οὗ [Π6 ᾿πά]ογοιι5 δΔηα 5. ]1πη6.᾿ 

1731. Ἥρᾳ κ-τ.λ.1 ΝΡ. τγ31:---36 δηϑνγεγεά ΌΥ 1737---1742. πο} 
ἃ ὈΓ44] δ5 [15 νγαὰβ {Παΐ οἵ Ζειβ δαπὰ Ήετα, ἰανοισγεα Ὀγ [ονς. 

1732. ἠλιβάτων] ὑψηλῶν, ἀβάτων. 8]. 
1737. ἀμφιθαλὴς)] “ΞΌΡΓΕΙΛΕΙΥ Ὀ]εσι :’ οὗ ρείβοηβ ἴξ ἰ5 "δβανίησ 

Ῥοΐῃ ραγεηΐβ αἰϊνε. Τ{ 15 ρρὶϊεά ἴο [ῃς σοάβ ἴῃ ΑἊβοῃ. Ολοεῤᾷ. 394. 

1740. πάροχο!] ἈἘϊάϊηρσ ἴῃ [Π6 βαιὴβ σμαγὶοΐ, 85 Ὀγἀθϑιηδη (παρά- 
νυμῴοϑ). 

1143. ἐχάρην κ.τ.λ.1 Ρ. {Πδη]κ5 {Ποπὶ [οΥ {Π6 βοῆσ, δηά .8}15 Ἰροὴ 



τ6ϑ8 ΤΙΣ ΒΓΕ), [1. 1750. 

τΠδ ἴο ῥγαῖβα (ἢ 8 πη] ησθ ἀηα {παπᾶ οἵ 7ονα ; ῬευΠαΡ5 50Π16 ΠΟΙ 
{ῃθαίσιοαὶ ΓΠΌ ΠΑ ΘΥ σοΐ ὉΡ ἴογ 1Π6 οσοδβίοῃ. 

1780. χθόνιαι β.] “ἄξδερ τυ] ησ, πα θίεσγαπθοιβ {παπᾶ οτβ,᾽ τς 
βροντήματα χθόνια οἵ ΑεΞοῃ. 20 γοι. Κγεί. 093. 8.5 61] ἃβ5 ἴποβε αῦονε 
τπὰΐ σοι ΜΙ] γταΐη, ὀμβροφόροι. ἼΠΘβ6 411 Ὀεϊοησ ἴο Ῥεϊβι πεΐδεγιβ 
πονν, ΓΠγΟ ΡῊ 15 νυς Βαβῖθα. ὅδε, ῬεΙϑ  Παίδουιϑβ. 

1755. διὰ σὲ] “[Ὠτοὰρῇ γοῦ,᾽ 2.6. {π6 ἔγχος πυρφόρον, Ἰσῃίπίησ, 
εἰς. Βαϊ Ῥ. Παβ ποῖ ψοῇ ἢϊ5 ροβι(οῃ δηα νυ Ὀγ 6 {πυπηάθυ, θα 
γαῖΠοΥ σείβ {Π6 {Πα πδυ 5 ἃ ἀοννυΥ 1 ἰδ τν]6. Μείμεϊα γϑαάβ δῖα δὲ 
πάντα “πὰ Πο]45 411 [ῃ6 αἰιγραΐθ5 οὗ Ζειβ αημα δβι]θα, δϑϑοοϊαίς οἵ 
Ζειβ.᾽ 

1755. ἕπεσθε] ὙΠΕΥ ρῸ οἵ [ΠῸ βίασε ἴῃ Ὀγ144] ργοςεββίομ, ἰδ ὈΥ 
Ῥ, δῃηὰ Βδβ:16α, γγῆο 1Ο]ῃ Δ ΠῚ5 ΟΥ̓ Ιησ5. ἕπ. γὙ. “[οἸ]ονν {π6 ψεδάϊηρσ, 
2.6. “ΟἸ]ονν ἀπ ἔοστη Π6 ννεάϊηρ ργοσαθββίοη. 

1762. κουφιῶ] Ῥ, ν}1}} Ξαρροτί ἀπά 1]ρῃϊςεη Π15 ἴα γ ρασίπου ὈΥ͂ ΠῚ5 
ΞΙΓΟΠΘΕΥ ΔΙΠῚ. 

1764. τήνελλα] μίμησις φωνῆς κρούματος αὐλοῦ, 5.01. ΑἩ 1τηϊ[ὰ- 
τἴοπ οὗ ἃ βίσιηρεβα ᾿πϑίσατηθη 5 ἔνγαηρ, δοσογάϊηρ ἴο 1,. ἀπά 5. πα Ῥα]εν 
π᾿ Ηἷβ Ργείαςςε ἴο ἰνδηϑαίίοη οἵ Ρίπάασ. [{ 15 Ἰοϊηβα ψ τ καλλίνικος ἵτι 
εἰ. 1227, ἀτια ὈΥ ΑὐοΒ]]οοτι5, ΠΟ ἢγβί τ1565 1{. 
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ἀετός, 1110 
αἰϑοῖ, 61ο, 1342 
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Αἴσωπος, 471.0 5:1 
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ἄληθες, το.47, 16ού 
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βασίλεια, βασιλεία, ι53206 
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γλαφυρός, 1272 
γλῶττα, 705 
γνωσιμαχεῖν, 555 
Τοργίας, τγοῖ 
γοῦν, 501, 1027 
γράφειν, γράφεσθαι, 1052 

Δ 

δάκτυλοι, 8 
δεκάτη, 494; 922 
διά, ἰῖ5 ἔοτοε ἴῃ βοῦης σοι ρου 5, 

3206 
διαβάλλεσθαι, τό.8 
διαβήτης, 1003 
Διαγόρας, 1072 
διαπλέκειν, 754 
διαστραφήσομαι, 177 
διαφρεῖν, 103 
διετέθην, 1692 
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Διιτρέφης, 708, 14.2 
Διοπείθης, ο87 

δόμεν, οὔ3 

ἐγχεῖν, Τοῦ 1 

εἴξασι, 95, 383 
εἰς εὐτέλειαν, δο3 
ἐκπερδικίσαι, ηθὃ 
ἐνηντιώμεθα, 385 
ἐνορᾶν, ττύ2 
᾿Εξηκεστίδης, 11, 7064, 1527 
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ἐξ ὅτου, 332 
ἐπαίρειν, τ657 
ἐπανίστασθαι, 1584 
ἐπέπτατο, ἐπέπτετο, 48, 1τ9 
ἐπίκληρος, τι653 
ἐπικνᾶν, 1582 
ἐπὶ σκέλος, 383 
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ἐπώζειν, 2600 

ἕρμα, 1420 
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᾿ἐς κόρακας, 28 
εὐθαλής, τοῦ2 
εὐθύ, ννἱτ σθη!ν6, 1451 
εὐκταῖος, τούο 
εὐρὰξ πατάξ, 1258 
ἔχω, νΜΊ 1 Ραχίϊοῖρ]θ, 8352 
ἔχων, 34ι 

{π 

ἢ τεὴν, 07 
ἤλθετον, ἠλθέτην, 112 
ἡλιαστής, το 
ἡλιομανής, τορύ 
ἥσθην, 570, ὃδο 
ἤστην, 19 

9) 

Θαρρελείδης, 17 
Θεογένης, 822, 1127, 1505 
θύλακος, 503 

ἱπνός, 4306 
ἱππαλεκτρυών, ἕοο 

Ἴρι5, Ἥρη, 578 

ΖΜ ΦΑΧ. 

καὶ δή, 1735 
κάκη, 541 
Καλλίας, 284 
καλοῦμεν, 204 
κατά, ν»Ἰ1 σαηϊίνο, 20 
κατέχειν, 1510 
Κεβριόνης, 553 
Κεκροπίδα φύλην, 1407 
ἹΚεραμεικός, 305 
Κεφαλαί, 476 
κεχηνώς, τό ξ 
Κλεισθένης, 853τ 
Ἰζλεόκριτος, 870 
κλητήρ, 1422 
κόθορνος, 094 
κόκκυ, 505. 
Ιζολαινίς, 874 
κορώνη, ὃ 
κρανααί, 123 

κύρβις, 1384 
κωδωνοφορεῖν, 842, ττύο 
κωλαγρέτης, 1541 

Λ 

Λαισποδίας, 1560 
λαῖμα, 1563 
Λάμπων, 521, 087 
λαρινός, 4065 
λεκάνη, 840, 1143 
Λέπρεον, 140 
Λεωτρεφίδης, τ4ού 
Λικυμνίαι βολαί, 1242 
λιπαρός, 856 
λόφοι, λόφωσις, 200, 203 
λυχνῶν ἐρημία, 1482 

Μ 

ΔΜίανῆς, 523 
μελαγχολᾶν, 14 
“Μελάνθιος, 151 
μελλονικιᾶν, 630 
μή, νυ ᾿ηαϊο., 108 

μὴ οὐ, 326 
Μῆδος ὄρνις, 277 
μῆκος, μάκρος, 1120 
μήνισκος, 1114 
μισθοφορεῖν, 58. 



ἝΝ 

ναβαισατρεῦ, 1615 
νεφέλη, 104, 528 
νὴ Δία...γὙε, 11, 138 
Νικίας, 3063 

0! 

ξενηλατεῖται, 1013 
ξουθός, 214 
ξύμβολον, Ἴ:21 

[) 

οἷσθ᾽ ὃ δρᾶσον, κα 
ὁμότροφος, 350 
ὅπου γῆς, 9 
᾿᾽Οπουντίοι, 152 
᾿Ορέστης, 712 
ὀριβάτης, “76 
Ὀρνεαί, 309 
ὀρνίθων γάλα, τό 73 
᾿Ορτυγομήτρα, 870 
ὅσα, 150 
ὅτι, ποῖ 6] 464, 84 
οὐδὲν λέγειν, οϑό 

οὐ δήπου, “ὅ9 
οὐκ ἔτος, Ο15 

οὐκ οἵδ᾽ ἂν εἰ, τοῦ 7 
οὗτος, 40 
ὄχθος, ὄχθη, 770 

Π 

παλεύειν, το83 
πάπποι, 765 
παραβάλλειν, 333 
παρ᾽ ἐμέ, 846 

παρορᾶν, 454 
πάροχος. 1740 
πατεῖν, 471 
πεδάρσιος, 1107 
Πείσανδρος, 1559 
Πεισίας, γη6 
πελαργικόν, 832 
πέπλος, 8:7 
πέρα κλύειν, 4τό 
ἹΠερσικὸς ὄρνις, 483, 835 
περίπολοι, 1177 
πικρός, το45, 1408 
πινακοπώλης, 14 
πλανύττειν, 3 
πλεῖν Ξεπλέον, 6 
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πλῆκτρον, 750 
πνιγεύς, ΤἸΟΟῚ 

ποῖος, ὁποῖος, 1234 
πόλος πολεῖσθαι, πόλις, 170 
πρηγορών, 1113 
ἸΠορφυρίων, 533, 881, 1252 
πρόξενοι, ΤΟΊ 
προκυλινδεῖσθαι, ποῚ 
προσβιβάζειν, 415 
πρόσθου, πρόθου, προσδοῦ, 501 
προσόδια, 855 
προσσχεῖν, 688 
προφορεῖσθαι, 4 
πρωυδᾶν, 556 
πτερορρυεῖν, τοῦ, 284 
πτερὰ πυτιναῖα, 798 

-- ΚΚορκυραξα, τ463 

Ρ 

ῥάβδος, 5527 
ῥιγῶν, ᾿ἸπΠηϊἶνο, 9325 
ῥοίξημα, 1182 
ῥύγχος, 348, 1138 

νι 
“ 

Σαβάζιος, 875 
Σάκας, 31 
Σαλαμινία, 147 
σέρφος, 82 
σκάρφιον, ἀποτίλλειν, κείρειν, 8.6 
σκυλοδέψης, σκυτοδέψης, 400 
σοβεῖν, 34 
Σουνιέρακε, 869 
σπάρτη, 815 
σπερμολόγος, 232 
στυφοκόπος, 1209 
συγγεγραμμένος, 805 
σύμβολον, 1214 
σωκρατᾶν, 1282 
Σωκράτης, 1555 

ἐν 

τὰ ὅπλα, 300 
τὰ ὄρνεα, 13 
ταμιεύειν, 1538 
ταναόδειρος, 254 
ταὑτα-εδιὰ ταῦτα, 1520 

ταῶς, 1Ο2 
τηνδεδί, τῳδεδί, 18, 644 
τήνελλα, 1764 
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τό, νἾ1]} Ἰη Β ἰτἶν α ἃ5 Ἐχοϊαπιαίΐομ, 5 φιλύρινος, 13] 
τὸ δεῖνα, 648 Υ 
τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, 554 
Τριβαλλοί, 1520 
τριλοφία, 94 
τροχίλος, 79 

τὐχἀγαθῇ, 673 
ὩΣ 

ὑγιεία, ὑγίεια, ὅο4 
ὑπαγωγεύς, 1140 
᾿Ὑποδεδιώς, 6Ξ 
ὑποτύπτειν, 65 

Φ 

Φαληρικαὶ ἀφύαι, τ6 
Φαναί, τόρ 4 
Φιλοκλέης, 281, 1208 
Φιλοκράτης, 14, τογύ 

φοινικιοῦς, 272 
φράτερες, τύ 
Φρύξ, φρυγίλος, 702 
Φρύνιχος, 750 

φωνή, φήμη, 721 

Χ 

Χαιρεφῶν, τηρύ, 156. 
χαλᾶν, 383 
χαραδριός, “60 

᾿ ηνα, 521 
πι 

ψυχαγωγεῖν, 1555 

ΠΩ ΄ 

ὠκυπτέρα, 803 



ΞΟΜΕ ῬΟΒΕΙΓΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗᾺΞ 

ΟΑΛΝ ΒΗΙΠΘΕ υὑΝ] ἘΠ ΙΤΥ ΡΠΕδσ, 
ἜΤ ΕΙΤῚ ῪΠΝΕΈ5 ΞΕ κὺϑ, 

" ΘΠΕΕΚ; 
Αὐἱδύορμῃμδιῃθ. Ανϑϑ--- ] ει 5---Βδηθθ. ΒΥ ΝΥ. (Ὁ. ΩβεΕΝ, 

Μ.Α., Ἰἰαὶς Αβϑιβίαδαμῃε Μαβίοσ αἱ Κυρογ ϑοθοοὶ. 535. δα. εαοὶ. 

Ασὶβύοῦθ. Ουὐ]ἔηθα οὗ ὕμθ ῬΒΣΟΘΟΡΩν οἵ, Οοταρίοὰ Ὀγ 
Ερνιν αϊαςε, Μ.Α., 11... Ταμϊγὰ Ἑἀϊίου, Επαγρεά, 4ς. δά. 

Ἐπὶ θ5, Ἠδυδοϊοὶ δ. ΔΊ Ταἰτοάποίοη δἀηα ας] Ν᾽ οίθ5. 
Βν Ε. Α. Βεςκ, Μ.Α.., Εε ον οὗ Τυϊπιῖν 4]. 35. δα, Ἢ 

Ηδτοῦϊθρ ΕὝΤΘη5. Δ [Ιηϊτοάποίίοη, Νοίθϑ δπάᾶ 
Αμαὶγεὶβ. ΒΥ Α. σξαυ, Μ.Α., δαπὰ 1. τ. Ηυτοηιῖνβθον, ΜΙᾺ. Νὲεν Εά. 25. 

Ηἱρροϊγύυϑ. Βυ ΝΥ. 5. ΗΙΑθευ, Μ.ἃ. [7 λὲ }γε5:. 

Ἡδοτοάοῦι5, Βοοῖς ΥἹ. Εσϊιεα γάνος Νοίεβ, [πἰγοάποίίοη απά 
Μαρβ. Βυ Ε. 58. ϑηῦσκβύυκοη, Μ 

Βοοῖκ ΨΙΠΙ., Ομ 05. 1 80. ἜΝ [Π6 5ϑαπηα Ἑαϊίου. 535. 64. 
- ΒΟΟΚΊΧ,, Ομδρ5. 1--89. Βγυ [ἢξ βαπηε Εάϊζοσ. 345. 64. 

ἩΟΙ ΘΓ. Εν. ΒΟΟΚ ΙΧ. ΜῈ [πἰτοἀποίίοῃ, Νοίεβ δηά 
ἈρΡρεπάϊςε ὃν σ. Μ. Ἑρννακῃβ, Μ.ἃ. 2-. δα. Ν 

Οάγββου, Βοοκ Χ. Βγυ {Πε 58π16 Εἰ ἀϊοσ. 25. δώ. 

Τυοΐϊδηΐ ϑοιμηΐιη ΟἼδΥοη Ῥίβοδθου οὖ 6 ᾿ποῦὰ. Βγυ ὟΥ. Ε. 
ΗΕΙΤΙΑΝΡ, Μ.Α., Εε]]ονν οὗ ὅὲ. ΠΤ ομπ’β (ΟΠ ]εσε, (απ σα. 53ς5. 64. 

ῬΙαύομΐθ Αγροϊορία Βοογαῦϊθ. ἍΜ [Ιηϊτοάποίζοη, Νοίες δηᾶ 
ἈΡρεπάϊοες. ΒΥυ 1. Αραμ, Μ.Α. 35. δά. 

Οτῦο. ΜῈ Γπιτοαυςεοη, Νοίεβ δῃᾶ Αρρεημάϊχ. ΒΥ 
16 Ξαηα Ἑαϊΐοσ, 25. 64. 

ΡῬΙυύασοι. Πίνϑβ οἵ ὑπ8 ασδοοῖμῖ. ΜΠ Γπιγοάποιίοη, Νοίας 
Δηὰ [οχίσου Ὀγ εν. Η. Α. Ηοιρεν, Μ.Α., 1.1... ὅς. 

116 οὗ Νίοἶαθ. ΒΥ τῃὲ βᾶπιὲ Ἑαϊΐοσ. 5. 
1106 οὗ 5116. Βγ [Π6 5δπηε Εϊΐοσυ. ὅ-. 

ΒΌΡΠΟΟΙ65. Οδάϊριιβ Τυσδηηυβ. ὅϑοΠοοὶ Εαἰτίοη, υνἱτἢ [πίτγο- 
ἀποίίοη δηᾶ (οπιτηεηΐαγν Ὁν ΚΕ. (. [ΕΒΒ, 1“τ|.})., 11... 45. ἀξ 

Τπυογάϊᾶθϑ, ΒΟΟΚ ΨῚΙ. ΨΝΙ Νοίεβ “αὶ Ιηἰτοάποίϊίοη. ΒῪ 
Η. ΒΕ. ΤΟΥΤΕΝΗΑΜ, Μ.Α. , [75 ἐᾷς ἴγες-. 

ΣΧΘΠΟΡΠΟΏ. Αροβίϊδαιθ. ΒΥ Η. ΗΑΙΠ5ΤΟΝΕ, Μ.Α. 425. δώ. 

ΧΟΠΟΡΒοη. Απδθδαβῖὶ5. ΔΊ Ιηϊγοάποίίοη, Μαρ ἀπ Ἐπρ] 58 
Νοῖεβ, Ὁν Α. Ῥβετοε, Μ.Α. Ὑνο νοὶβ. 7ς. 6. 

ΒΟΟΙΚΒ 1. 11]. ΤΥ]. δηᾶ Υ. ΒΥ [ἢξ 54Π|6. 25. δδοῇ. 
ΒΟΟΚΘΒ 11. ΚΙ. δπὰ ΝΙΙ. Βγυ [ῃε βϑδπη86. 25. δ΄. βδοῆ. 

ΧΟΟΡΠΟΩ. Οντορϑοᾶθία. Βοοῖκϑ 1. 11. ΜῈ [ηἰτοάποίοη 
δηὰ Νοῖεβ ὈγῪ εν. Η. Α. ἤοιρεν, Μ.Α., ,1..}). 2 νοὶβ. 6ς-. 

ΒΟΟΚΘ ΠΠ1|. ΕΥ̓. δηθὰ Δ. Βυ [Πε βαπηα Ε ἀϊΐοσυ. 55. 

Ζοηαογ. (ἰαηηῤγίαρε ᾿ἤγαγελοιδε, ἄὐό 27αγία 7 4716. 
τ{1|89 ; 



5 ῬΟΥΧΘΟΟ  ΘΣΟΣ: 

Π1. [ΑΤΙΝ. 

Βοᾶδ᾽5 Ἐοοϊδϑιαϑῦϊοὶ Ἡϊθύουν, Βοοκβ ΠῚ. ΤΥ. Ἐαιοα ἢ 
ἃ ἴ{ὰ, Νοῖεβ, ΟἹόξβασν, Οποπιαβίίσοη απᾷ [πάδχ, Ὀν 1. Ε. Β. Μάυοκ, Μ.Ά., δπμά 
7. Ἑ. τυμβυ, Ὁ... Ἐενίβεα Ἑάϊτίοη. 75. 6. 

ΒΟΟΙΚΒΙ. 1. Βγ [Πε βδῃης ΕἸ οΓ5. [7»: ἦε }γε5:. 
ὕδοϑασ. 6 Β611ο αδ11160ο, Οουηηγθηῦ. 1. ΔΊ Μδρ5 δπὰ Νοίεϑβ 

ῬγΥ Α. 6. ΡΕΒΚΕΤΎ, Μ.Α., Εεϊϊονν οὐ Μαράασϊεπε (ο]]ερε, (διηδγάσα. τὸ. 6. 

Οοτητηθηῦ. ΤΙ. 171. 2-. 

Οοιηπηθηῦ. 1. 11. 111. 5.5. 
Οοιητηθηῦ. ΓΝ. Ν., απ Οοιμπμηθηῦ. ΝῚ]. 2.5. Ἔδοῃ. 
Οοιητηθηῦ. ΨΙ. απα Οοιημηθηῦ. ΝῚ11. τ... δα. Εδοῇ. 

Οἴοοτο. 6 Δυγοῖϊθία. ἙΔΙεά ᾿γ 1. 5. ΚΕ, [μπ|., ἘΈΠονν 
οὗ ομν!}}]: δηα (αἴθ (ο]]εσα. Ἐενιβεά Ἐἀϊτοη. 35., δώ. 

Οἴσοοστο. δ βοηθοῦπθθ. Βυ ἴῃε βαῃγα Εαἰίοσ. 35. δώ. 

Οἴοοσο. Τὼ αδίθμι Δ θυγθη Δούϊο Ῥυΐπηα. ΝΠ Νοίθβ, ὈῪ 
Η. Οονιε, Μ.Α. τὸ. δά. 

Οἴοοσο. 1ῃ 0. Οδϑοϊ!ττη Ὀϊνιηδῦϊο οὖ ἴῃ Ο. Ψούσθιῃ Δοῦϊο. 
ψνἢ Νοίες ὃν . Ε. Ἠξιτιάν, Μ.Α., δά Η. ον, Μ.Ὰ. 35. 

Οἴοοτο. ῬΕΙΡρυίοω βϑουπᾶδ. ΔΊ Τπηἰγοάποιοη δηα ΝΝοίθϑ ὈΥ 
Ἂς ΟΣ ΡῬΕΒΕΈΤ ΤΟ ΝΟΑ. τς δα; 

Οἴοοσο. Οταῦϊο ργο Ατομία Ῥοθῖδα. ΒΥ 1. 8. Εειρ, [{{|.Ὁ. 
Ἐδνιϑεά Ἐἀϊοη. 25. 

Οἴοοσο. Ῥιὸ 1... ΟΟΥ̓6110 ΒΆΙΡο ΟΥαῦϊο. ΒΥ [πε ϑαπηθ. 15. 6. 
Οἴοοσο. Οτγαῦϊο ρῦο Τιῦο Δπηΐο ΝΠ]ΟΠΘ, νι ἘΣΠΡΊΙ5ῃ Νοίεϑ, 

ἅς., Ὀν ΙΟῊΝ Ξ5ΜμΜυύΥσῊ ΡΌΚΤΟΝ, Β.10. 425. δώ. 

Οἴοοῦο. Οταύϊδο Ῥγο 1... Νῆυτρηδ, νι ἘΠΡΊΙ5ἢ [ΓΤηἰτοάποίοη 
δὰ Νοίῖεβ. Βυ ὟὟὙ. Ε. Ἠειτν, Μ.Α. 35. 

Οἴοοσο. Ῥῦὸ ἡ. ῬΙδηοῖο ΟΥαῦϊο, ν Η. Α. ΗΟΙΡΕΝ, 1,1,.. 
Θεοοπα Βιαϊοη. 45. δώ. 

Οἴοοσο. Ῥ͵ο Ῥ. ΟΟΥ611ο Κ.11ὦ ΟΥαὺῦϊο. Βγυ 1. 5. ἈΕιρ, Γ[{εἰ.Ὁ. 
5.5: ΟἿ: 

Οἴοοτο. ϑοιηηῖιπ, ϑοϊθίοϊθ. ΗΠ [Τηἰτοάποίζοη δηᾶ Νοίδβϑ. 
Ἐδιεά Ὀν ΝΥ. Ὁ. ῬΕάαμαν, Μ.Ὰ. 425. 

Ηοτϑοθ. ἘΡρίϑυ]θϑ, ΒοΟΚ 1. ΜΙ Νοίεβ δηᾶ Τηἰγοάιποίίοη ὈΥ͂ 
Ἐ;. 5. ϑηῦσκβύξοη, Μ.Α., Ιδΐς ἘΞ ]]ονν οἵ Εὐπηπλδηῖθὶ (Ο]]Ὲσα. 25. 6. 

τῖνν. ΒοΟΟΙΚ ΧΧῚ. ΜῈ Νοίο5, [αἰγοάποίοη δηᾶ Μαρ5. ΒΥ 
. 5. ΤΙΜΒΡΑΙΕ, Μ.Α., ΕἙ]ονν οὗ Κὶηρ᾽ 5 (ο]] ρα. 25. δά. 

ΒΟΟΙΚ ΧΧΊΙΤ. Βγυ [Πε βαπηθ Εάϊίου. 25. 6. 

Ταοϑῃ. ῬΏΔΥΘΘ11δ6 ΤΟΥ Ῥυίΐγηιβ, τ ἘΠΠΡΊ 5 Τπἰτγοάποίίοη 
δῃὰ Νοίεϑβ Ὀν Ὗ. Ε. Ἠξιτίάν, Μ.Α. αὐ Ὁ. Ε. Ἠάϑκινβ, Μ.Α. 15. 64. 

Τιυογούϊαβ, ΒοΟΚ Κ. ΠῚ Νοίεβ δηὰ [ηἰτοδποιοα ὉγΥ 1. 
ὌΣΕΕ, Μ᾽ Α., Εξιονν οἵ Τυϊηϊν (ο]]αρο. 25. 

ΟνἹαϊ! Νβοηΐβ Εαβύουιη Τρ ΨῚ. ΜΙ Νοῖίθς ΌΚῪ ΔΟΙ 
δϑιρόμψιοκ, Μ.Α., Ταΐου οὗ Οογριιβ ΟΕ τῖϑε ΟΟΠ]ερς, Οχίογα. «τς. 6. 

“Ζ7]ορο7 ᾿ Οανιθγίαῖρο Ἡγαγοήοιέδε, ᾿Ατε ἤ͵Ζαγία 7. 4716. 
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Ουϊπῦι5 Ουτγύϊιβ. Α Ῥοτχιίοη οἵ τ Η ἰϑίουν (ΑἸοχαηάθυ ἰη [π6]18}).. 
Βν ὟΝ. Ε. Ἠκιτάν, Μ.Α., δπὰ Τὶ Εν άνεν, ΒΑ. νι Τννο Μαρβ. 435. 6]. 

ΜΜΟΥΡῚΙ ΜΜδγομὶβ Αϑμηρίᾶοβ Πἰρ τὶ 1.--- ΧΙ]. Ἑπϊιοὰ ἢ Νοῖοβ 
κὮν Α. ϑιρονιςοκ, Μ.Α. .χς. δα΄. «δορὶ. 

Βιιοο]ϊὶοα. Δ ἢ Τηϊτοάποιίοη αηὰ Νοῖοβ Ὀ. {Π6 β81η6 
Ἑαϊῖοσ. τς. δα, 

αδογσίοοη Τἰἰρυὶ 1.11. Ἐν τΠ6 βαπὶθ Ἐλῖου. 25. 

----- Τὐρτὶ ΠΠ. 1. Βνυ τς βαπὴς Εδϊῖοσ. 24. 

Π. ΕΒΕΝΟΗ. 
ΟΥ̓ 6 1116. Τὰ δῖα ἄπ Μθηῦθασ, Α (οπιοᾶν ἴῃ Εἰνα Αοίϑ, 

νι Νοῖθς ῬΒΙ]οϊορίοαὶ απὰ Η ἰβιοσγίοαὶ, Ὀν {[Π6 Ἰαῖς Ὁ. Μάβϑθον, Β.Ὰ. 425. 

6 Βοῃηθοηοθθ. Πα Ηοομθ. ΜΠ ἴουσ Μᾶαρβ, [πίτο- 
ἀποιίοη πὰ (οιηπιχεπίαγυν, ὈὉν Ο. Οὐ Βεοκ, Μ.Α. Ἐενίξεὰ Εαϊτίοη. 25. 

ὈΉΔΙ]Ον1116. Τ6 Ψίουχ Οάϊϊραΐαϊγθ, Α (Οοπιοάγυν, αταχη- 
τηϑίϊοαὶ ἀπὰ Ηϊβιογῖοδὶ Νοῖςβ, Ὁν α. Μάββον, Β.Α. 2-, 

Τὸ Τιδιηαυῦθϊηθ. δοαῆηθ Ὅ Ατο. Εαϊίεα ἢ ἃ Μὰρ αδμῃά 
Νοῖες Ηἰβιοσιοαὶ απὰ ῬὨῃϊ))οϊορσίοαὶ, απὰ ἃ  οσαρυϊαγν, ν Κδν. Α. Ὁ. ΟἸΆΡΙΝ, 
Μ.Α., 8: ]οῃπ᾿β (οἱ]ερε, (ὐαπιρτι σε. 25. 

6 σαν. Τὰ ὕδηηθ ἀθ ὅοῃμο. Ἑπιιεα νι Νοίεϑ ὈΥῪ 
Εδν. Η. Α. Βυι,, Μ.Α., Ιαῖς Μαβῖοσ δἱ ΝΥ εἰ]: σίοη ( ]]οῈσαῈ. 2-. 

ἘΠΟΚΙη ΔΗ η- ΟΠ ὐτγϊαμ. Τὰ αποῦσθ. Δ Μδρ, Τπιγοάποίοη 
δηὰ (οπιπιεπίατυ Ὁν εν. Α. Ὁ. σάριν, Μ.Α. 43-. 

1 ΒΔΥΟη6 ἀθ Κ'ύδξ!- Ἰοϊϑύθϊη. Τ6 Ὀϊσγθούοϊσθ. ((οηβιἀέγα- 
[ἰοη5 βὰγ ἰὰ Ἐξένοϊυςοη ΕὙδηςαῖβαε. Τγοϊβιὲ πης εἴ αυαίγϊδτης ραγίϊ65.) Ἐδνιβεά 
δΔηα επϊασρεά. ἢ Νοῖες Ὀν α. ΜάΆβϑον, Β.Α. δπὰ 6. ΝΥ. ΡΕΟσΤΗΕκΟ, Μ.Α. 2-. 

--------- -------- ὩΣ Απηόοϑ Δ ἾΈΧΙ]. Τὐντο 11. ΟἸΔΌΙΤ65 1-- 8. 
ΒΥ ἴδε βαῖῆς Εάϊῖοσβ. Νὲεν Εαϊθοη, ἐπἰασρεά. 25. 

ΤΟΙ ΤΟΙΘσ. Ἐτθᾶθρομᾶθρ οὖ Βυυηθῆδαῦ. Α ὙΤταρεάν ἴῃ ΕἾνε 
Αςῖβ. ΒΥ αὕβϑτανε Μάββϑον, Β.Α. 25. 

ΝΙΟΙ το. Τ6 Βουτγρθοὶθ αδῃὐ]ποιηηιθ, (οπγέαϊε- ΒΑ]1εὲ εῇ 
Οἴπᾳ Αςέεβ. (τόγο.) Βν Βεν. Α. Ὁ. ὕβκάριν, Μ.4. Ἀενίβξεὰ Ἑάϊτίοη. τς. δά. 

---- Τ,ἜΟ]6 ἅθ65 Εθτη65. Δ [πηἰτοάποίοη δηᾶ Νοίθϑ ὈΥῪ 
6. ϑαιντββύῦκυ, Μ.ἃ. 42-. δά. 

Ῥίγχγοῃ. Τῷ Μόϊγοιηϑηΐϊθ. Α (οπιεάν, νι Νοῖεθβ, ΌγῪ 6. 
Μάαβϑον, Β.Α. 2-. 

ϑαϊηΐο-Βουνο. ΜΙ. δὰ ((διυβεῦῖθβ ἀὰ [κππη4ϊ], ΝΟ]. 1Χ.). 
ΒΥ σ. Μάαβϑθον, Β.Ά. 425. 

ϑοϊληθίηθ. Ῥίοοῖοῖα. ΔΊ [πἰτοάποίίοη, Νοίθ5 δηὰ Μαρ. ΒΥ 
Ἐον. Α. Ὁ. Οάριν, Μ.4Ὰ. «2:-:. 

ΘΟΥΙΡΘ αδπα Τιροῦνό. Βδῦδὶ]16 ἄθ δηλθθ. Ἑκιῖεα Ὀγ Βδϑν. 
Η. Α. Βυι1, Μ.Α. 425. 

ΘΟΥΪΡ6. Τ6 ουσο ἀἜδα. Α Οοπιεάν; νι] Μεχηοῖτ, αταπη- 
τηδῖϊοαὶ απὰ Η!ἰβίογῖοαὶ Νοίεβ. Ἑάαϊτεὰ Ὀν Ὁ. οι Βεςκ, Μ.Α. 25. 

“Ζοραργι. (αηιγίαρε ἤγαγελοισε, ἄτυὲ 77αγία Ζα7ι6. 
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Βέβδαϊηθ. [1.6 ῬὮΣΟΒΟΡΙΗΘ 5815 16 ϑανοῖγσ. ΕἙπάιϊεα ἢ Νοῖθβ 
ὃγΥ εν. Η Α.- Βυτ:, Μ.Α., Ιαΐξε Μαδξῖεσγ δὲ ΝΥ εἰϊϊπσῖοη (οἰϊεσα. 25. 

ΤῊΐοισγ. Πιουϊσαβ βὰν 1 ἰβύοϊῖτο ἃ ἘΎΘμοΘ (Χ111.--Χ ΣΤ... 
ΒΥ 6. Μάβϑον, Β.Ά. δπὰ 6. ΝΥ. ΡΕΟΤΗΕΕΟ, Μ.Α. 2ς-. δά. 

Βέοϊξ5 ἀ65 Τϑρ5 Νίόσου!ηθίθηβ 1-ΤΙΤ, Ἑαιϊεα ὈΥ 
σϑτανε Μίαβϑον, Β.Α. ὕπὶν. σα ῖς., δπὰ Α. ΚΕ. ορεβ, Μ.Α. σγπὰ Μαρ. 3-. 

ὙΠΙουαΐη. Πιϑοατὶβ οἱ 165 ατθοβ ἀὰ ΧΕ 5΄δο16, ΝΟΌν6116 
Ηἱϊἰξτοτῖψαα. Βυ Ο. Μάββον, Β.Α. 2-. 

ψοϊϊαῖτο. Ηἰβίοῖστα ἂὰ Βίδοϊθ ἀθ Τιουιὶβ ΧΙ. ΟἸδ05. 1.-- 
ΧΠΙ. Ἑὰάϊιεὰ ΒΥ 6. Μάββϑον, Β.Ἁ. δπὰ Ο. ΑὟ. ῬΕΟΤΗΕΕΟ, Μ.Α. 2-. δα, 

Ῥατὺ Π1. ΟἸδῃ5 ΧΙΝ-- ΧΧΤΙ͂Ν, Βυ [πε ξΞαπηβ Ἑϊζοῦβ. 
ὙΥ } Τῆτες Μίαρβ. 25. δά. 

. ῬΦῬΡασθ 1. Ομδ}5. ΧΧΥ. ἴο οπᾶ. Βγυ [Πε βξατὴξβ Ε ἀϊἴουβ. 
25. δά. 

Χανίοσ ἄρ Νίαϊβθῦτο. 18 ὅθαμθ 5 θέσίθπηθ, [1.6 Τιέρσοασ αἀθ 
1. Οἰϊτέ θ᾽ Ἄοξιε. ΒΥ Ο. Μάββθον, Β.Α. 2-. 

Ιν. ΘΕΗ͂ΜΑΝ. 
Β4114Δ5 οὐ αοτηδῃ Ηἰβύουν. Διγαηρσεά δηᾶ δηποίδϊεα ὈΥ͂ 

ΔΥΊΠΗΕΙΜ ΆΘνεΕκ, Ρῃ. Ὁ. 2-. 

Βομπρᾶϊχ. Ποοῖοσ  65Ρρ6. [ιπ5ίβριεὶ ἴῃ πιηΐ Αὐΐχάσεη. Ἑαϊεα 
ψ ἢ Νοῖες Ὁν Κακὶ, ΗΕ μαὰνν Βεεσι, Μ.Α. 53-. 

Ἐτουγίασ. σὲ ϑύδαῦ Ἐσ θαυ οη5 Ὧἀθ5 ατόββθῃ. ΥΠ Νοίεαβ. 
Βν  ΠΗΕΙΜ ΆσΌνεκ, Ρῃ.). 25. 

αοσδη Ῥδοίγ!ϊο Ῥορῦσυ. δΔιταηρεὰ αδηὰ δηποίαίβα ὈΥ͂ 
ὙΥΙΉΕιΜ ΆΘΝΕε, ΡΗ.). 425. 

Θοοίμθς Καδθθηΐδῆτθ. (1740---1 759.) Ατγαηρεά δηᾶ δῆπο- 
ταϊεὰ ὃν ΗΜ ΝΆΌΝΕΕ, ΡΒ. Ὁ). 52:. -- 

ἩΘΙΙΔΠηΠη πᾷ Ποτοῖΐμθα. ΒΥ ΥΙΠΗΕΙΝ ἌΥΆΑΘΟΝΕΚ, 
ῬΗ.Ώ. Βενιξεὰ εὐἀϊτου ὃγ ]. ΥὟ. ΟΆΈτΜΕι, Μ.Α. 3ς. δώ. ᾿ 

αυΐζκον. Ζορῦ υπὰ ϑομσνοσῦ. [Γβίβρίθὶ ἴῃ πῇ Αὐΐζῦσθη.. 
ΒΥ Η. ]. ΥΟΙΞΤΕΝΗΟΙΜΕ, Β.Α. (Πμοπά.λ. 35. δώ. : 

Ἠδιυ, Ὧὲ5 Βι1ἃ 65 Καΐβθιβ. Β. ΚΆΞΒῚ, ΗΕΈΕΜΑΝΝ ΒΕΕῦΣ,,. 
Μ.Α., ΡΒ. Ὁ. 35. 

Ἠαδυδ Τὲδ5 Ὑ ἰσυμϑμδιυβ ᾿πὶ ϑρθϑϑασὺ. ΒΒ. Α. ΘΟΗΓΟΥΥΜΑΝΝ, 
ῬΕ ἢ Ὡς ; 

» 

Ὶ 
Ἠδυΐ, Ὁϊθ Καζαάναμθ. Ἑαάϊῖθα νι Νοῖεβ Ὀγ Α. ΒΟΗΓΟΥΤ- 

ΜανΝν, Ρῃ.ἢ). 3-. δ 

Τιητηθττήϑητ. ὍΘΙ ΟΌοσμοῖ, Α Ταὶε οὗ ΔΝ εβιρῃαϊίδηῃ 1,6, Β΄ 
ει μ Άσνεκ, ΡΒ... 3-. 

ΚΟΒΊτδυβοη. ΤΔ5 ΔΙ 1813. ΔΥΠῈ ἘΠΡΊ5ἢ Νοῖθβ Ὁ ΝΗΈΕΜ 
ΆσΌνεε, ΡΒ... 2-. 

Τιϑϑδβίησ απὰ (β]]οσὺ. ϑοιθοϊθα Ἐδ40165. Ἑαϊῖεαὰ στ Νοῖεβ 
ὈΥ Κακι, ἤξκεκεμανν Βκεῦ, Μ.Α. 35. 

ΜΘ θ᾽ ββομπ 5 Πιουθοσβ. ϑεϊθοϊίοηβ ἔἴγοση. Ἑδιτθα Ὀν [ΑΜῈΒ 
ΘΙΜΕΙ Μ.Α. 534-. 

“ΖἼο»ιαργι. (Οανιόγιασε Ἡαγελομδε, ἄυὲε αγία 2 ,απε. 



ΤΗΣ ΟΑΜΒΚΙ͂ΘΟΕ ἍΜΨΡΕ ΣΦ. ἘΚΕΘ55. ς 

ΒΔΌΙΩΟΣ, ὍΘΙ οχβὺθ Κιουξσυς (Ἰοῦφ-.-- δ ο). ΒΥ ὙΨΊΠΉΕΙ, Μ 
Δ ΆΟΝΕκ, ΡΒ... 3-. 

ΒΙΘΏ]. Ουϊθατροβοβ οὐ] Νονθ]θη. Ἐαϊῖοα Ὀν Η. . 
ὙΟΙΞΤΕΝΉΟΙΜΕ, Β.Α. (Ποπα.). 45. δα. 

Ὁμιαμᾶ. Ἐτηϑὺ, Ηθυζορ νοὴ Κ'ομνῦθη, ΝΠ Τηἰγοάποιοη 
ὐὰ Νοῖεβ. ὃν τὰς βᾶπὶς Εαϊζου. 435. δώ, 

ν. ΕΝΟΙΙΘΗ. 
᾿Αποϊοηὺ ῬΕΣΟΘΟΡῺΥ ἴτοιῃ Τ8165 ὕο Οἴοοτο, Α Βικούοῃ οἵ, Βγ 

ΤΌΒΕΡΗ Β. Μάνοκ, Μ.Α. 3-. δά. 

Βδοοὴβ Ηἰβύουν οἵ ὕμ6 Βοῖριη οὗ Κὶηρ Ηρηῦν ΨΙΠΙ:. ννπ 
Νοῖςεβ Ὀν τῆς σςν. Ῥγοΐεςϑου ὕΜΒυ, Ὁ... 35. 

σον ον) 5 Εβθαυγϑ. Δ Τπηἰτοάποίϊοη αἀηὰ Νοίθβ, Ὀγ {π6 ον. 
Ῥγοίςεβθου ὺΜΒυ, ἢ... 4Ἁ-. 

Οδϑορυδρῆν, ΕἸΘηθη αν ΟοΙ ΠΤ οἶδ]. Α ϑκείοῃ οἵ {ῆε (οτη- 
τηοάϊτιεβ αηὰ ἴῃς (ουπιτίες οἵ ἴῃς ΝΥ ουϊά. Βυ Η. ΕΚ. Μι., 0).8ς., ΕΝΕ.5.Ε. 1-. 

ΝΟΥΘ 5 Ηἰδύουν οὗ Κίηῃρ Βἰομαγὰ Π1|. Ἑπιιεά νὰ Νοίεϑ, 
ΟἸοββασυν, [πάςχ οὕ Νατηςβ. ΒΥ 3}. ΚῚαΎΞΟΝ ΓὺῪ}ΌΜΒΥ, 1)... 435. 6. 

ΝΟΥΘ ὕδορία. νι Νοῖςϑ, Ὁγ Κδν. Ρσοῖῦ ἔὺΜΒΥ, Ὠ.). 45. 
ΤΠ6 Τ πο ΝΟΌΙΘ Κι ὶ πβιηθῃ, εαἀϊτεα ἢ Τηἰγοάποίίοη δηά Νοίςϑ5, 

ὃν τῆς Ἐδσν. Ῥγοίεββοσ 5ΚΕΑΥ, [π|.0. 245. 6]. 

νι. ΕὐΟυσΑάτιοναῖὶ. ΘΟΙΕΝΟΕ. 
Οοτμθηΐιθ, θομ ΑἸιοβ, ΒΙ5Πορ οὗ ἴῃς Μοζανίδηβ. Ηΐβ5 [1|6 

δὐὰ ΕἙάἀυοσαίϊοηαὶ δοικβ, ὃν 5. 5. ἴάῦξιε, Α.Μ., Β.Κ.5.Ὲ. Νεν ΕἙαἀϊίοη, 
τανε. 45. 6, 

ἙΔπυοδύϊοῃ, ΤΉΤΘο Τιθοῦθσοϑ οἡ ὕΠ6 Ῥγϑούϊοθ οὗ, 
Ι. Ου Μαγκίηρ, ὃγ ὟΥ. Η. ἘνῈ, Μ.Α. 

11. Ου ϑίχηυ]ιβ, ὈΥ Α. ΒΙρονιοκ, Μ.Α. 
11. Οη ἴμ6 Τεδοδίηρσ οὗ 1,αἰΐη εῖβα (οιηροβιοη, ΕΥ̓ Ε. Α. 

ἈΠ ΒΒΌΤΥ, 1).}). «ἃ: 

ΒΌΙ]5. ΑΙ εοΐυτε ἀεο]ϊνετεα ἔογ 1πΠ6 Ταδομεῖϑ’ Τ͵διηην 
ϑυπαϊςδῖε, Μααν, 1882, Ὁν Α. ϑδιρονιςκ, Μ.Α. 1-. 

[Κα οὐ Ἐδπυοδύϊοη. ὙΝΊΠ [Ιηἰτοαποίίοη δηα Νοίεβ ὈΥ {π6 
Ἐδαν. Β' Ι Οὐτέκ, Μ.Α. 3- δά 

ΜΙΠου 5 Ττδοΐαῦθθ οὐ Ἐδιοδύϊοη. Αἰδοβίπη]8 ταρυϊηΐ ἔτῸΤ 
1πεὲῈ Ἑαϊτίοη οὗ 1673. Εαἀϊτεά, νὰ [Ιπἰτοάποίΐουη ἀπά Νοίεβ, ὉΥῪ Ο5ΟΑΕ 
Βκοννινα, Μ.Ὰ. 2-:. 

ΜΜοάρθτη Τιϑηρσιδροβ, Πιϑοῦγο5 οὐ ὕπΠ6 Ταϑομίηρ οὗὔ Βυ (ΟῚ 
ΟΟΙΒΕςΓΚ, Μ.Α. 2-. 

ΤΟΔΟΠΟΥ, θη Υ81 Αἴτη5 οὗ ὕΠ6, δηα ἘΟΥΙ ΝΙδηδροιηθηῦ. Ἴνο 
Ι,εοΐαγες ἀεἸνετεά ἴῃ της {Ππἰνεγβὶῖν οὗ (διιθγιάρσε ἴῃ {πε 1 επὶ Τεγπὶ, 1885, ὈῪ 
Ε΄ ΝΥ. ΕΆβκακ, Ὁ... δηὰ Ε. Β. Ροοιε, Β.. :1ς-. δά. 

Τοδομίηρ, ΤΏΘΟΥΥ δηα Ῥυϑδούϊοθ οἵ. Βυ [ἢς Βδν. Ε. ΤΉΕΙΝΟ, 
Μ.Α., Ἰαῖς Ηεδά Μδβίεσ οἵ ρρίηβμαπι ϑομοοὶ. Νὲεν ἙΕάϊίοη. 425. δά. 

Οὐλεγ Ἰγοζρεηγιες αγε 72 2γεῤαγαΐζοι. 

1 οηαογ. (αηιὀγιασε ΠΠ}α“γελομδε, ἄνε “7αγία 2 4716. 
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ΨΦῦκς δαιθτίσας (01. ἴον 

ξϑδιβοοῖα ἃπὺ (ΓοΙρχύσ, 

ΘΕΝΕΚΑΙ; ΕἸΘΙΤΟΕ: 1. 7. 58. ῬΕΚΟΥΝΗΣ 195|.9. 

ὍΕΑΝ ὍΕ ΡΕΤΕΚΒΟΚΟυσΘΗ. 

ΤΕ 15. αἰ Που] «ἴο σοιητηθηα ἴοο ΠΙΡΉΪΥ [Π15 Ἔχορ]θηΐ βευῖθβ." -- 
Οπαγαϊα7ι. ᾿ ᾿ 

«Τῇ τηοάδϑίυ οὗ [ῃ6 ρεπογαὶ {Π16 οὐ {Π15 56 85 Πα5, νγε Ὀ6Ί1θνα, 
16 τηδηΥ ἴο τηϊβιηεγβίδηα 115 οΠμαγδοΐου ἀπα πηάεδγγαίΐα 115 να]ιθ. ὙΠ6 
ῬοοΪκ5 αἴ νγ61} βαϊ θα [ῸΥ βίπαν ἴῃ {Π6 ὌΡΡΕΙ͂ [οὐ ΠῚ5. οἵ οὐἵὐ Ὀεϑδί βοῇοοἹβ, 
Ῥαΐ ποῖ {πῸ 1685 δῖ ἴῃθὺ δάήαρίβα ἴο ἴῃΠ6 νναηΐβ οἵ 411] Β10]6 βἰπαάθηΐβ 
ὙΠῸ δ΄ῖε ποί βρεοϊα]βδίβι Νῆε ἀουθί, ᾿πάεθα, βίου ΔΗ͂ οἵ {6 
ΠυΙΏΘΤΟΙ5 ῬΟΡΌΪΑΥ οοτητ μηδ 85. ὙΘΟΘΠ]Υ ᾿ἰϑβϑαθα ἴῃ {Π15 σΟΙΠΕΥ ὙΜ01} θῈ 
[ΟΠ τποΥα 56 Υν] 6406 ἴοΥ σεηεγαὶ] ἀ568.᾽᾽ --- Γ΄ εαςφ717},. 

(ΟΓ ργεϑαὶ ναϊιθ. ὙΠῈ ΨΠΟ]6 5ευ165 οἵ σοιημηθηΐβ ἴου Θ0ΠΠ0015 15 
ΠΙσΉΪΥ εβίεειηθα ὈΥ βἰπάθπίβ σαρα 6 οὐ ἰογιηΐηρ ἃ Ἰπάρτηθηί. ὙΠ 
ῬοΟΙκ5 αὐα βοῃο αυυ ψιτμουι θεϊηρ ῥγείθηίίουβ: 1Γουτηδίϊοη ἰδ 50 ΘΊνΘη 
85 ἴο Ὀ6 Θδβ}γ ἀπαεγβίοοα."---ϑτυογαῖ ἀγα 7 γοτυσί. 

ΜΜοῖν βεαάν. Οἰοίᾶ, Εαχέγα Ζεαῤ. 87. 

ΒοΟΟΙ͂ οὗ οθυδ. ΒΥ Βδεν. α. Ε. ΜΆΑσΑΒ, 9.0. πὰ 
Μαρβ. 25. δώ. 

ΒοΟΙ οἵ συᾶσο5. ΒΥ Βεν. ]. ]. 1.145, Μ.Α.. 35. δώ. 

Εἰγοῦ ΒΟΟΙ οἵ ϑὅδιηιθὶ. ΒΥ αν. Ρτοί. ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ, Μ.Α. 
νὰ Μαρ. 435. δά. 

ϑροοηᾷ ΒΟΟΙ οἵ ϑϑιλιθ]. ΒΥ κεν. Ῥτοί. ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ, Μ.Α. 
1 2 Μαρβ. 435. δα. 

Εἰγοὺ ΒοοΙς οἵ Κίηρθ. ΒΥ Κδν. Ρτοῦύ. τὺΩΜΒΥυ, .Ὁ. Μὰ 
4 Μδρβ. 35. 64. 

ϑοοομᾷ Βοοϊς οὗ Κίηρβ. Βγυ Καδν. Ῥγοί. ὺμβυ, ἢ.Ὁ. ΜῈ 
3 Μαρβ. 435. 64. 

ΒοΟΙ, οἵ ὅο". ΒΥ Κεν. Α. Β. ΑΥΙΌΒΟΝ, 19.110. 55. 
ΒΟΟΚ οἵ Ἐοϊοϑίαϑῦθϑ. Βγ νεῖν Καν. Ε. Η. ΡΓΠΜΡΤΒΕ, [).}. 55. 
ΒοΟΙς οὗ Φογοιηΐδῃ. Βυ Εδϑν. Α. Νν. ΘΥΒΈΕΑΝΕ, Μ.Α. 45. δα. 
ΒοΟΙς οὗ ἤοβθᾶ. ΒΥ Κεον. Τ᾿ Κ᾿ (ΗΕΥΝΕ, Μ.Α., Ὁ... 435. 

Ζοηαοη: Οαιόγίασε Ἰὔγαγελοιδε, τε αγία 2 4716. 



7, ΟΜ ΡΑΘΡΟΣ ὙΜΥΕΑΜΤΥ ΡΕ 5... 7 

ΒοΟΙ5 οἵ Οὐδάϊδῃ ὃ Φομδῃ. ΤΥ ἐξα Οὐ ΜΑΡΑΙΝ ΡΕΒΟΥΝΕ. 25. Ο(, 

ΒΟΟΙ οὗ ΝΘ. Βυ Καον. Τ. Κ. (ἬΕΥΝΕ, Μ.Α., Ὁ... 5. 6, 
ΒΟΟΚΒ οἵ Ηαρρϑδὶ ὃ ἀϑομαῦίδῃ. Βγ Ατομάρασοη ῬΕΒΟΝΝΕ, 35. 

ΘΌΒΡ6] δοοογάϊηρ ὅο ὺ Μαεαύψμονν. Βυ Κδν. Α. Ὁακε, Μ.Α. 
νὰ 2 Μαρβ. 25. δ(ζ. 

ΟΟΒΡ6] δοοοτάϊηρ ο δῦ Νίαυκ. ΒγΥ Κον. ἃ. Ε΄. ΜΑσμΕΑΚ, 
9... Μὲ 4 Μαρβ. 425. δώ. 

ΟΌΒΡΘΙῚ δοοογάϊησ ἴἤο ῦὺ Πὺκθ. ΒΒ. Ατομάρφαοοη ἘΑΚΕΑΆ. 
4 Μᾶρβ. 45. δώ. 

ΘΌΒΡΕΙ ϑοοογάϊηρ ἤο δῦ Φομη. τῇ κεν. Α. ΡΜΜΕΚΕ, ΜΑΑ., 
9... δι 4 Μαρβ. 45. δά. 

Αοὖβ οὗ ὑμῃ6 Αροβϑῦϊθϑ. Βν Κον. ῬΈΟΙΜΕΕΟΣ ΓΎΟΜΒΥ, Ὠ.Ὁ. 
4 Μαρβ. 45. δά. 

ἘΡῚβ016 ὕο ὑμ6 Βοιηδηβ8. Βυ Κεν. Η. Ὁ. 4. Μόὄυτ, Μ.Α. 35. 6: 
Εἰγϑὺ ΟοΥὐπΐδηβ. ΒῪ Ἐδν. 1. 1. 11κ8, Μ.Α. νὰ Μᾶρ. 25. 

ϑοοοπα ΟοΥἱὐπΐϑη5. ΒῪ Καν. 1. 1. 1145, Μ.4. ἢ Μαρ. 2-. 

Ἐρἱβῦ16 ἴο ὕμ6 ἘΠ Θβῖδη8. ΒΥ εν. Η. Ὁ. . Μοῦ, Μ.Α. 
25. 

ἘΡΙ5}16 ἴο ὑπ ῬΕΣΠΡΡίδη8. ΒΥ Κεδν. Η. Ὁ. α. Μοῦ, Μ.Α. 
5. Οἱ, 

ΕΡ᾿β16 ἕο ὑπ6 Ἡθῦγονσθ. ΒΥυ Αὐςῃ. ΕΆΒΒΑΒ, ἢ.Ὁ. 435. 64. 
ΠΘΒΕΤΟΙ ἘΡΙΒΕ1Θ οὗ δὺ δδπιθ5. Βυ Ψεῖν Κδν. Ε. Η. ΡΙΜΡΤΒΕΕ, 

15. 6 

ΕΠ ᾿ϑῦ165 οὗ δῦ Ῥούθυ. δῃηὰ δῦ συᾶθ. ΒΥ Νεῖν Βεν. Ε. Η. 
ῬΕΌΜΡΤΕΕ, Ὁ... 425. 64. 

Εἰἰβ165 οὗ δῦ σομη. Βγ Κεν. Α. ΡΕΜΜΕΕ, Μ.Α., Π.. 35. 64, 

“ἢ γεῤαγέι. 

ΒΟΟΙΚ οὗ ἀϑημθϑίθ. ΒΥ Ψ εν Ἀδν. {Π6 Ῥδδη οὗ Ρειειθοσοιρῃ. 
ΒΟΟΚ5 οὗ Ἐχοᾶϊβ, ΝΌΙΩΡΘΥΒ δηἃ Ὀϑαθθτοπον. ΒΥ ΚΕεον. 

σ. Ὁ. ΘἸνβΒῦξσα, 11,Ὀ. 

ΒΟΟΙΘΒ οὗ ΕἰΖτῶ δι Νϑ θη θη. Βγ Ἀεν. Ρτοῦ. ΕΥΤΕ, Μ.Α. 
ΒοΟΙς οὗ Ῥβδ]τη5. Βυ Ἀεδν. Ργοῦ. ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ, Μ.Α. 
ΒΟΟΚ οὗ Ιβϑαΐδῃ. ΒΥ ΝΥ. ΚΟΒΕΕΎΘΟΝ ὅΜΙΤΗ, Μ.Α. 
ΒΟΟΚ οὗ ἘΖοκὶθ]. Βγυ Κεν. Α. Β. ῬΑΥΙΌΒΟΝ, Π).Ὁ. 
ἘΠ 1ϑὺ16 ὕο ὕπ6 αδιδύϊδηβ. Βυ Κεν. Ε. Η: ῬΡΕΚΟΥ͂ΝΕ, Ὁ... 
ΕΠ ᾿βῦ]θ5 ὅο ὑπ6 Οο]οββίδηβ δῃα ῬὨΣ]θοη. ΒΥ εν. Η. Γ᾿ (. 

ΜουτΕ, Μ.Α. 

ἘΡ᾿β0165 ὕο ὑπ ΤμΟσϑϑ] ομΐδη5. ΒΥ αν. ΝΥ. Ε΄ Μοῦ ΤΟΝ, Ὠ.Ὁ. 
ἘΠ 50165 ὕο ΤΙτηούην ὃ ΤΊῦι5. ΒΥ εν. Α. Ε. ΗΜΡΗΒΕΥΒ, Μ.Α. 
ΒΟΟΚ οὗ Βαονοϊδύϊοῃ. Βυ Βδν. ν. Η. ϑιμοοχ, Μ.Α. 

Ζο,αον. (Οαηιὀγίασε ᾿ϊαγελοισο, ἄν 7αγία 616. 



8. ΡΟΔΙΙΖΙΟΑΊΤΤΟΝΟ ΟΡ ΤΗ͂Ξ ΟΑΥΣΑΘΙΤ 

Ζ})ε φαιιθείσας Φιεεῖς Φισίδητεπ ἴον 

θοῦ ἁπὰ ΦοΙαύσ, 

Μ1 ἢ ἃ Βονιβεᾶ Τοχί, θαβεα οα {Π6 τποβὲ γεοθηΐ οὐ ῖοαὶ δας που 165, δηά 

ἘΠ ΡΠ 5 Νοίθβ, ργεραῦϑά ὑη6εγ (Π6 αϊγθοίίοη οὗ [η6 απεσαὶ ἘΜ ἴου, 

1.71. 58. ΡΕΚΟΥΝΕ, Ὁ.})., ῬΈΑΝ ΟΕ ῬΕΤΕΚΒΟΚΟΘΗ. 

αο5Ρ061 δοοογάϊηρ ὑο δῦ ΝΜαύνμθνσ. ΒΚ Ἀδν. Α. ΟΑΒΕ, Μ.Α, 
ΜῈ 4 Μαρβ. 45. 64. 

αο5Ρ061 δοοογάϊηρ ὑο δῦ Νίδυϊκ. Βγυ Κεν. α. Ε΄. ΜΑΟΘΙΕΑΕ, 1).}.. 
πῆ 3 Μαρβ. 45. 6. 

οϑροὶ δοοοτάϊησ ἴἤο ῦ 1κθ6., ΒνῪ Ατόπάρθδοου ΒΆΚΚΑΒ. 
νὴ 4 Μαρβ. ὄς-. 

Θ΄05Ρ051 δοοογάϊηρ ο δῦ δοβῃ. ΒΥ Ἀδν. Α. ΡιῦΜΜΕΕ, Ὠ.}. 
ΜΗ 4 Μαρ5. ὅς. 

Αοῦρ οὗ ὅθ ροβῦϊοβ. ΒΥ δεν. Ῥγοίδδϑδογ 1ὺᾺΜΒΥ, .Ὁ. 
ἢ 4 Μαρβ. ὄ-. 

Ἐϊτοὺ ἘΡ᾿ϑῦ]6 ὕο ὑπ σου ηὐπίδηϑ. Βγυ Καν. 1. [. [145,Μ.4. 35. 

ϑοοομᾷ ἘΠῚϑΌ16 ὕο ὕπ6 ΟοΥηὐῃΐαπθ. ΒΥ Καεν. 1. [. 1.01.5, Μ.Α. 
[δγεῤαγί. “ 

ἘΠ ϑῦ16 ὕο ὕμ6 Ἐθῦτογθ. ΒΥ Ατὐομάθδοοη ΕΆΒΒΑΒ, [).}. 

ἘΠ 15016 οἵ δῦ ὅδιηθθ. ΒΥ Νεῖν Κεν. Ε. Η. ΡΠ ΜΡΤΕΕ, Π.Ὁ. 
[δ ̓ γεῤαγζηιρ. 

ἘΠ ϑὺ165 οἵ δῦ σοβῃ. Βγυ Κεν. Α. ΡΟ ΜΜΕΕ, Μ.Α., Ώ.Ὁ. 4:-. 

“Π οδοπ : Οἱ 1. ΟΓΑΥῪ ἀν ΒΌΝΕ, 

ΠΟΑΜΒΕΙΌΘΕ ΜΨΑΒΕΗΟΞΘΕ, ΑΝῈ ΜΑΒΙΑ ΤΑΝΕ. 
(πίασασαυ : 265, ΑΚΟΥΤΕ ΘΤΕΚΕΕΊ. ᾿ 

(Γαπιδείσσε: ΘΕΙΘΗΤΟΝ, ΒΕῚ., ΑΝῸ ΟΟ. 

ἘΞ εἰρεία : Εν Δ, ΒΕΟΟΚΗΑΌῦΞΚ. 

ΓΟΑΜΒΕΙΠΘΕ : ΡΕΙΝΤΕ. ΒΥ Γσ. 1. ΟΙἸΑΑΥ, Μ.Α. ΑΝῸ 50Ν58, ΑΥ ΤῊΞΒ ΝΙΝΈΝΒΙΤΥ ΡΕΈΘ5, 
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Αγ71δεαν .4 

Ἀν 95 “ 

Αὐἴμον τὶ ΒΌ ΟΡ 888 » 

πἰνοῖς!ν οἱ Τογοπίο 
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ΡΟ ΝῸΤ 
ΒΕΜΟΨΕ 
ΤῊΕ 
ΠΑΒΡ 
ΕΒΟΜ 
ΤΗΙΒ 
ΡΟΟΚΕΤ 

Νεον δας 

τις ἢθ Ὀΐγνᾶβ, ϑᾶς ὉΥ σε. 
Δομιθ 1ἰῦγατν Οαγά Ροοκος ἰΪ 

[ΟΜΈ-ΜΑΚΤΙΝ 60. Γὰμιτερ ἢ 
Υ 



ἷΝ ἊΝ νδνν. 

ΑῚ ΔΝ 
δὰ 

ἀν δνννΝ δὰ δι ΝΝΝΝ δ δὰ Ν 

δ ὐκοδὰὶ δο δὲ 

δ δ 

δὰ 

ἈΝ 

ΔΝ ς 

Ν 
δ ΑΝ δ οδο δὲ ἀν δὲ δνδδνὶ 

ΔΑΝ ΑΝΝΝ 
᾿ δὰ 

Ἐς ᾿ ̓ Ννο, 
ΝΥ 

ΔΑΝ ΑΝΑΝ οςςςςς 
δδΝλοδὰ 

δὰ 
ἐδ ς 

ἊΝ, 

ὶ 

ΝΔῸΝ ὲ 
Νὰ 

δ αν ὰῳ ὃ 

ΝΥΝ 
ἔνα 

2 

7,,,,.,.7: 
ἃς 
ΝΝ 

ΝᾺ Ἐνκκιιὶὶ 
δλνδδακ νὰν να τὼ δὰ 

Νὰ 
δὸς 

᾿ 
δοκὸς 

Ἂ νΝ ΟΝ δ ἈΝ δ 
ἈΝ ΔΟΝΑΝ Ναὸν ἀλδδδὰὰ δὴν ἜδηΝ ΝΟ Νὰ δὲ 

Ν ἮΝ, Ἂ δὰς δον ἀχάν νὰν ἀνονν 
ΝΑ ΣΝ 

ΟΝ δ ὰν δνδανὰ 
δὰ δ τὼ 


